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Redactie Korfpraat 
 Van de Voorzitter 

Welk commissielid heeft de afgelopen jaren geen stukje gestuurd naar het e-mail adres ”voor de 

Korfpraat”. Elke week stonden al deze stukjes dan netjes in het clubblad. Onmisbaar om de 

vereniging goed te laten draaien, van opstellingen tot de barbezetting. Of bijzondere 

aankondigingen als het ging om feestavonden, noem maar op. De afgelopen 10 jaar heeft 

Carolien Poot deze informatie elke week verzameld en er voor gezorgd dat dit ook weer bij de 

leden kwam via de Korfpraat. In het begin nog via de papieren versie die dan nog gedrukt moest 

worden, maar later via de digitale snelweg met al zijn aanloopproblemen erbij. Nu ook de site 

van Excelsior een grote wijziging heeft ondergaan en het clubblad daardoor ook weer in een 

moderner jasje kan worden gehesen, vindt Carolien het een mooi moment het stokje over te 

geven. 10 jaar Korfpraat zijn ruim 430 edities van ons clubblad, die zij voor ons heeft gemaakt. 

Vanaf deze plek dan ook onze waardering voor al die jaren, waarbij je ook het geduld moest 

hebben om soms niet altijd op tijd alle stukken, die wel mee moesten, die week te verzamelen 

en tot een Korfpraat te maken. Afgelopen week stond in de Korfpraat een oproep voor een 

nieuwe redacteur. Binnen 30 minuten hadden wij hier al een reactie op. Deze week zijn er een 

aantal gesprekken geweest om uit te leggen wat het werk inhoudt. De Korfpraat die u nu leest, 

is daar het resultaat van. Ik laat mij net als elke andere lezer ook verrassen. 

Juan Zondervan, veel succes vanaf deze plek. 

 

Leen van der Hooff 

 

 Van de staf 

Het kan je niet ontgaan zijn dat de Korfpraat deze week in een andere opmaak en opbouw is 

verschenen. Dit is het gevolg van  een oproep om een nieuwe redacteur voor ons wekelijkse 

clubblad. Juan Zondervan, de vader van Julia uit de F1, meldde zich daags na deze oproep bij 

ondergetekende. Het enthousiasme van Juan werkte aanstekelijk en met veel energie werd in 

één week tijd met medewerking van een aantal bestuursleden en webmaster Wesley de 

overdracht aan Juan een feit. Een geweldig staaltje samenwerking!  

Juan loopt pas drie maanden rond bij Excelsior en heeft met een frisse blik de nieuwe Korfpraat 

opgemaakt. Het een groot voordeel dat een ‘leek’ onze nieuwe Korfpraat redacteur is. Immers, 

wat voor de ’vastgeroeste’ leden vanzelfsprekend is, blijkt dit voor (ouders van) nieuwe leden 

niet het geval te zijn. Zo staat er al tijden onderaan het competitieprogramma ‘OEVADO’ 

vermeld. Juan vroeg mij terecht ‘wie of wat is dat?’ Ik verwacht dan ook dat de nieuwe 

Korfpraat voor alle leden duidelijker zal zijn.  
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Veranderingen  

Het feit dat Juan nog niet zo lang bij Excelsior rondloopt, betekent ook dat wij ons richting Juan 

wat zullen moeten aanpassen bij het aanleveren de copy voor de Korfpraat. Immers, iemand die 

het reilen en zeilen van de club kent, zal eerder verbanden leggen en hiaten zien dan een 

persoon die betrekkelijk kort bij Excelsior rondloopt. Het is dan ook fijn om te ervaren dat de 

personen die vaak stukken aanleveren de krachten gebundeld hebben om misverstanden zoveel 

mogelijk te voorkomen. Zo zal Bep van Dorp nu de opstellingen van de 3 wedstrijdsecretariaten 

bij elkaar voegen en zal Willeke Alberts  zorgdragen voor 1 volledig competitieprogramma met 

scheidsrechters, bardiensten, autorijders, etc. ( i.p.v. diverse mails met wijzigingen op 

opstellingen en het programma vanuit 3 secretariaten). Helemaal top!  

Bij dezen dan ook een vriendelijk verzoek aan een ieder die iets aanlevert voor de Korfpraat om 

duidelijk te zijn in de communicatie richting onze nieuwe redacteur. 

 

Rest mij een woord van dank te uiten richting alle personen die zich deze week hebben ingezet 

voor overdracht en de totstandkoming van de nieuwe Korfpraat. In bijzonder noem ik Erik de 

Koning die er met zijn versie van de Korfpraat van vorige week aan heeft bijgedragen dat er een 

nieuwe redacteur is opgestaan ;). Juan uiteraard veel plezier en succes gewenst met zijn nieuwe 

rol bij Excelsior! 

 

Groeten Johan van den Bosch 

 

 Van de nieuwe redacteur 

22 Juni 2013 liep ik voor het eerst met mijn dochter Julia op het veld van Excelsior tijdens het 

schoolkorfbaltoernooi. Na wederzijds enthousiasme, waarbij ik de wervingstalenten van Nathan 

op den Kelder graag wil benoemen , ontving ik in juli van Linda Heemskerk, ter voorbereiding 

op een eventueel lidmaatschap van Julia, de laatste Korfpraat van vorig seizoen. Een van mijn 

eerste gedachten was: “boordevol informatie, maar ik zou het anders presenteren.” Afgelopen 

week zag ik de vacature voor redacteur op de site. De rest is geschiedenis  

 

Een nieuwe Korfpraat. Vanzelfsprekend nieuw qua inhoud, maar ook nieuw qua structuur, 

opmaak en uitstraling. Kleurengebruik, rubricering en “clickables” zijn gebruikt om de 

leesbaarheid van de Korfpraat, zowel digitaal als op papier, prettig te maken. Zo kan op pagina 2 

met een muisklik direct naar de pagina van de gewenste rubriek gesprongen worden. 

Geïnteresseerd in onze sponsors? Klik op een logo om hun website te bezoeken. En waar ik hoge 

ogen mee hoop te scoren, is de toevoeging van de opstellingen en reserves aan het 

speelschema. Alle informatie voor jouw wedstrijd in één regel! 

Samengevat in het volgende spreekwoord (altijd al willen gebruiken, en nu eindelijk de kans ): 

De vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen! 
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Zoals Johan hierboven betoogt, wil ik de Korfpraat ook graag toegankelijker maken voor nieuwe 

leden, de “non-roots”. Maar ook wil ik graag dat de Korfpraat voor de “rooted”-leden 

interessant, informatief en het-lezen-waard blijft. Elke feedback is daarom gewaardeerd, via het 

e-mailadres (<- dit is zo’n clickable) van de Korfpraat. 

Ik hoop dat jullie veel nut en plezier beleven aan de komende Korfpraten! 

 

Hartelijke groet, 

Juan Zondervan 

 

Nieuwe leden 
De afgelopen maanden is het erg druk geweest met de aanwas van nieuwe leden. Er zijn diverse 

mensen die na een korte periode van afwezigheid weer bij Excelsior zijn komen spelen. Er is 

bijna een compleet team van Paal Centraal overgekomen en er zijn ook gewoon nieuwe leden. 

Hieronder een opsomming van de namen van de nieuwe leden: 

Pinguïn: Fenna v.d.Berg 

Pupillen: Ryanne v.d. Linden, Nadine van Gorp, Romy Verschoor, Julia Zondervan, 

Paul Sijbring, Pia Labrie, Martin Plomp, Lucia Almeida Carrion,  

Cristina Almeida Carrion 

Aspirant: Pom Labrie 

Senioren: Martijn de Graaff, Roxanne Hoekstra, Marieke Zelisse, Dieter Bos,  

Thanim van Dokkum, Nikki Koster, Annebertien Bontekoe, Desiree Dijkstra, 

Bart Hogeweg, Corinne van der Pot, Patrick Rijneveld, Renate van Vliet, 

Micke Vrolijk, Jesper Wielinga 

 

Wij wensen jullie allemaal een sportieve en gezellige tijd bij Excelsior toe. 

 

Gerald de Kruijff 

Ledenadministratie 

 

Lynx is verhuisd 
Hieronder een bericht van korfbalclub Lynx. Dit is van belang voor de uitwedstrijd van E2 op 5 

oktober. 

 

Beste bezoekers, 

 

Deze week hebben wij (eindelijk) de bevestiging gehad dat wij ergens onze wedstrijden 

http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/15/organisatie/korfpraat
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kunnen spelen van de Gemeente Den Haag, het OBL en het ROC Mondriaan. 

  

Ons tijdelijke veld ligt aan de Aspasialaan in Leidschenveen, het betreft een grasveld. 

Deze week heeft de gemeente beloofd het veld glad te rollen. Ik adviseer desondanks 

blessure gevoelige enkels in te tapen. 

  

Over onze locatie: 

We hebben geen kleedkamers, kantine of wc! 

  

Kleedkamers: kleed u thuis alvast om. 

Kantine: Het winkelcentrum is op 5 minuten loopafstand. 

WC: U kunt bij de stadsboerderij vragen of u naar de wc mag, de boer is op de hoogte van 

de situatie. 

  

De situatie is helaas niet ideaal, het is niet hoe wij onze gasten graag ontvangen, maar 

onze kersverse voorzitter is druk in overleg om binnenkort verbetering te kunnen melden. 

Tot die tijd zijn wij blij dat we een veld hebben waarop we kunnen spelen. 

  

Route: 

Voor gebruik met Google Navigatie kunt u het adres van ROC Mondriaan gebruiken 

(Aspasialaan 19, Den Haag). In de TomTom bestaat de straat waarschijnlijk nog niet. Zorg 

dus voor een printje als ouders een TomTom hebben. 

  

Vanuit het noorden/zuiden: 

A4 Afslag Leidschendam, volg vervolgens de borden naar Leidschenveen. U neemt de 

rotonde rechtdoor en daarna de stoplichten naar rechts. U gaat onder het station door en 

dan twee maal links. 

  

Vanuit het oosten: 

A12 afslag Nootdorp, borden Forepark/Leidschenveen volgen. Bij het stoplicht naar 

rechts. U volgt de weg, aan de linkerkant staat een boerderij, hier gaat u rechts en direct 

links. 

  

Vanuit het westen: 

Hubertusviaduct/N14 richting zoetermeer/utrecht. Bij de A4 gaat u rechtdoor. U neemt 

de rotonde rechtdoor en daarna de stoplichten naar rechts. U gaat onder het station door 

en dan twee maal links.  
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Reglementswijzigingen 
In de bijlage aan het eind van deze Korfpraat is een brief van de KNKV met als onderwerp 

“Wijzigingen in de reglementen en bestuursbesluiten” van 9 september jl. opgenomen. 

 

Grote Club Actie 
De Grote Clubactie is weer gestart. Bijna alle teams hebben de intekenlijsten weer ontvangen. 

Achter de bar zal een doos worden neergezet waarin je je intekenboekje kan stoppen. Veel 

succes met de verkoop dit jaar. 

 

Klaverjassen 
Niet alleen het korfbal seizoen is weer van start, maar ook het klaverjassen gaat weer beginnen. 

Het klaverjassen is één van de langst lopende nevenactiviteiten van Excelsior . 

We doen dit met een kleine groep al bijna 50 jaar. Jammer is dat het aantal kaarters langzaam 

minder wordt. 

Wij zien uit naar klaverjassers die ons komen versterken zodat we weer met 6 à 7 tafels 

gezellige kaartavonden kunnen houden. 

Alle avonden staan op de agenda ingevuld en de eerste is op aanstaande vrijdag 13 september. 

Heb je drempelvrees? Je hoeft geen topklaverjasser te zijn om bij ons te komen kaarten en aan 

leeftijd is het niet gebonden! 

Tot ziens op vrijdag 13 september! 

 

Wedstrijdverslagen 
Voor veel teams stond afgelopen zaterdag de eerste competitiewedstrijd op het programma, 

de eerste kans om punten te scoren. Wij zijn na afloop erg benieuwd naar hoe de wedstrijd 

van jou team is verlopen. 

  

Het verloop van de wedstrijd kan je eenvoudig delen met de rest van de vereniging. Dit kan 

eenvoudig op de nieuwe website van Excelsior, schrijf een verslag van je wedstrijd en stuur dit 

eenvoudig in via het formulier op de website. Het verslag van de wedstrijd komt na controle 

direct op de homepage en de betreffende teampagina. Klik hier en stuur direct een 

wedstrijdverslag in. 

 

Gr, Job van den Berg 

Webredactie 

 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/formulier/wedstrijdverslag
http://www.ckv-excelsior.nl/formulier/wedstrijdverslag
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Seniorencommissie 
 

Wedstrijdverslagen 
De eerste tekenen van de herfst beginnen zich voor te doen en dat betekende dat er de 

afgelopen week al heel wat regen viel. En dat terwijl er de nodige midweekse wedstrijden 

geprogrammeerd waren. Op dinsdag en woensdag viel er zoveel water, dat het veld in Maasdijk 

ondergelopen was en de wedstrijd die Excelsior 4 daar woensdagavond zou spelen niet door kon 

gaan. Deze is nu vastgesteld op zaterdag 19 oktober om 16.00 uur: Dijkvogels 3 – Excelsior 4. 

 

Op Biesland was het woensdagavond prima korfballen, zij het dat het spelen bij kunstlicht toch 

niet ideaal is. Excelsior 3 speelde om 19.00 uur tegen ODO 2, dat in de eerste helft een kleine 

voorsprong nam. Door rustig en slim spel kwam het 3e op slag van rust bij 5-5 gelijk. In de 2e 

helft was Excelsior 3 de betere ploeg die de verdediging goed dicht hield, en met vooral Ben 

lekker op schot, plus nog een aantal fraaie doelpunten van o.a. Christiane, werd het een 

terechte 12-8 overwinning. 

Hierna speelde Excelsior 1 met Ryan nog op de plek van de geblesseerde Emiel tegen 

SDO/Verzuimvitaal. Vanaf het begin van de wedstrijd werd het 1e onder grote druk gezet en had 

het veel moeite om zelf te scoren. Pas in de tweede helft leek Excelsior weer min of meer 

aansluiting te krijgen, maar steeds scoorde ook SDO weer tegen, zodat het verschil wel iets maar 

niet veel kleiner werd. De eindstand kwam uit op 11-17. 

 

Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 1 en 2 thuis op een zaterdag die midden op de dag vooral 

getekend werd door veel regen, waarvan vooral Excelsior 2 nogal last had. Tegen TOP 2 uit 

Arnemuiden maakte het 2e in de eerste helft veel eigen fouten, waardoor de bezoekers ver 

konden uitlopen. In de tweede helft, toen het gelukkig droog was geworden, kon het 2e nog wel 

iets terug doen; het naderde TOP tot op 2 punten, maar het lukte niet om dichterbij te komen. 

Eindstand 11-14. 

Excelsior 1 speelde hierna tegen het eerste team van het Zeeuwse TOP, maar eigenlijk gaf deze 

wedstrijd hetzelfde beeld als die van woensdag. Lengteoverwicht bij Excelsior maar veel inzet en 

snelheid bij de bezoekers. En opnieuw kwam Excelsior 1 op een flinke achterstand bij rust (4-9). 

In de tweede helft slaagde Excelsior er niet in dit verschil te overbruggen en leed opnieuw een 

nederlaag in een thuiswedstrijd: 10-15. 

Als laatste speelde Excelsior 3 tegen Dijkvogels 2, en dit werd een “makkie”. Bij rust was de 

voorsprong al 9-4, en het was vooral zaak niet te verslappen en een heel groot verschil op het 

scorebord te brengen. Het 3e ging toch even wat gemakkelijker aan doen, waardoor er wat 

slordige foutjes gemaakt werden. Maar de winst was met 15-8 overduidelijk voor Excelsior 3. 
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In de uitwedstrijden trof Excelsior 5 het het slechtst: zij moesten al om half 10 in de ochtend het 

veld in tegen Tempo 8, en ook letterlijk want de wedstrijd was de dag ervoor nog naar het gras 

verplaatst. Gelukkig was Erik bereid gevonden op dit tijdstip in te vallen, en… het was toen nog 

droog. Helaas moet het 5e nog op de eerste punten wachten: het werd een 11-7 nederlaag. 

Excelsior 4 had nu Lynn en opnieuw Rachelle als invalsters, en speelde een (te) gemakkelijke 

wedstrijd tegen KVS 7. Er werden tientallen doorloopballen gemist, maar met Nathan als 

topscorer werd het in een ingekorte wedstrijd (het programma was in Scheveningen heel ver 

uitgelopen) 2-8 voor het 6e. 

Ook Excelsior 4 speelde een gemakkelijke wedstrijd. In Maasland werd het tegen ODO 4, andere 

jaren soms toch een lastige tegenstander, niet minder dan een 4-13 overwinning. Maar met 

Denise als invalster, en ook in de herensector natuurlijk met de nodige verjongingen kon dat ook 

niet uitblijven. 

 

Verzameltijden Excelsior 1, 2 en 3 
Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1, 2 en 3 uit, en de overige ploegen thuis.  

Attentie voor de verzameltijden van de uitspelende ploegen: omdat er afgelopen zaterdag i.v.m. 

wegwerkzaamheden behoorlijke files stonden rond Rotterdam, zijn jullie verzameltijden 

vervroegd. Ter plekke kan dan bekeken worden of eerder vertrekken echt nodig is. 

Vooral veel succes gewenst aan Excelsior 1 en 2, die beide in Gorinchem punten willen gaan 

pakken, en Excelsior 5 dat de eerste punten kan gaan pakken. 

 

Willeke 
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Juniorencommissie 
 

Bardienst 
Op 28 september van 16.45-19.30 uur 

Roos Willemse, Marloes van Egdom, Tom van Dorp en Marvin Batenburg 

 

Op 5 oktober van 16.45-19.30 uur 

Leonie van der Spek, Jesse Dirkzwager en Marijn Muller 

 

Wedstrijdverslagen 
Vorige week: 

Omdat vorige week niet de gehele korfpraat is verschenen, hierbij nog de ingezonden verslagen 

en/of uitslagen van de wedstrijden van 7 september. 

 

ODO A1 – Excelsior A1 (14-7) 

Op zaterdag 07-09-13 stond de eerste competitie wedstrijd weer op het programma. Vandaag 

speelde we tegen ODO uit Maasland!  

We begonnen de wedstrijd goed met 2 mooie doelpunten! Speelden erg goed over en het was 

erg leuk om naar te kijken de eerste 5 tot 10 min. Na die 10 minuten zakte ons spel 

In elkaar en liep odo uit naar een aantal punten verschil. Dit kwam mede door de plaats fouten. 

 

Na rust begonnen we met frisse moed aan de tweede helft. In de rust hebben we goede 

afspraken gemaakt en dat pakte goed uit! We speelden veel beter als de eerste helft en het zag 

er ook weer leuk uit om naar te kijken! Met een kwartier voor tijd en de stand niet meer te 

achterhalen hebben we de twee reserves ( Dominique en Mart ook laten spelen) 

Ze hebben het prima gedaan en we gaan gewoon weer door en gaan verder bouwen om 

wedstrijden te gaan winnen!!! 

 

DES A2 – Excelsior A2( 5-8) 

- 

 

VEO A4 – Excelsior A3 (10-2) 

De eerste wedstrijd voor de competitie op het gloednieuwe kunstgras van VEO. Iedereen wilde 

er wat van maken, maar het liep toch wat anders dan gedacht. 

Ondanks dat VEO niet zoveel sterker was, ging Excelsior er niet echt vol in. Men vond het 

allemaal wel best en VEO kon redelijk doen wat het wilde. Doordat er meer 8 eenlingen 
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rondliepen dan een team, kwam er ook moeilijk iets uit de verf. Bij rust stond het scorebord op 

7-1, waarbij er 6 punten waren gevallen via een doorloop. Alleen Marvin wist te scoren, terwijl 

Excelsior toch genoeg kansen kreeg, maar de bal wilde er niet in. Ook VEO ging gelukkig slordig 

met de kansen om. 

In de tweede helft kwam er wat meer pit in en Roos nam het voortouw door direct de 7-2 te 

scoren. Hierna golfde het spel heen en weer en een tijdlang werd er niet gescoord. Uiteindelijk 

wist VEO nog 3 keer te scoren door een doorloop en 2 x een afstandschot. 

 

Excelsior A4 – Weidevogels A3 (5-6) 

- 

 

Uitslagen en verslagen van het afgelopen weekend: 

Excelsior A1 - Die Haghe A1 (10-9-2013) 6-4 

- 

 

Excelsior A1 - Fortuna/MHIR A2 (14-9-2013) 9-9 

- 

 

VEO A3 - Excelsior A2 (4-6) 

Iets over vijven begon onze wedstrijd tegen VEO A3. Gelukkig was het weer opgeklaard. We 

begonnen sterker aan de wedstrijd dan VEO, maar het duurden even voordat we wisten te 

scoren. Maar gelukkig wist Sander dan toch de score te openen. Daarna kregen we nog veel 

kansen, maar deze raakten vooral de voorkant van de korf. Waar de bal bij ons er niet in wilden 

lukten dat VEO wel, dus stond het 1-1. Joris scoorde na een tijdje de 1-2 en 1-3 en toen was het 

rust.  

Lynn kwam er in voor Nynke die last had van haar enkel. Ook in de tweede helft zag je dat 

Excelsior de betere partij was, maar dat werd niet uitgedrukt in doelpunten en VEO scoorde de 

2-3. Toen scoorde Sven een heel mooi doelpunt door een bal die op de korf stuiterde in één 

keer uit de lucht te nemen, waardoor het 2-4 werd. Toen werden wij als Excelsior te slordig en 

scoorde VEO de 3-4 en 4-4. Tien minuten voor tijd kwam Thijs voor Jelle het veld in en moesten 

wij wat doelpunten scoren om de winst binnen te slepen. Dit gebeurde dan ook vier minuten 

voor tijd doordat Marieke een doorloopbal scoorde en Sven iets later de winst veilig stelde door 

van afstand de 4-6 te maken. Al met al was het een lastige wedstrijd doordat we het ons zelf 

moeilijk maakte door te weinig te scoren.  

Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen VEO A3 en moeten we echt knallen. 

Thijs & Lynn 
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Excelsior A3 - GKV A3 (7-3) 

Op deze zeer natte zaterdag begonnen we droog aan de wedstrijd. Dit was echter van korte 

duur. Er waren veel kansen voor beide ploegen maar scoren bleef uit. Het verschil met vorige 

week was, dat deze keer wel de ballen de korf bereikten maar er niet in wilde vallen. Er werd 

best goed gespeeld en er werd ook goed verdedigd. Het duurde dan ook zeer lang voordat het 

eerste doelpunt viel. In de laatste 5 minuten van de 1e helft, werd Zwaan voorbij gelopen 

waardoor haar tegenstandster met een doorloop kon scoren. We gingen dus de rust in met een 

0-1 achterstand. 

 

Na rust stonden we waarschijnlijk nog na te denken over de woorden van Mario (de coach), 

want binnen no time kregen we een doorloop om onze oren. Hierdoor weer wakken geschud 

kon Roos er ook een doorloop inmikken. Mooi, daar was ons eerste puntje. We kregen de smaak 

te pakken. Door het goede samenspel van Roos en Leonie, werd de tegenstander uitgespeeld en 

konden we nog een puntje pakken.  De 2-2 stond alweer een tijdje op het scorebord toen Linda 

met een afstandsschot wist te scoren. 

 

Jesse had enorm veel pech met zijn schoten, maar uiteindelijk wist hij dan toch zijn puntje te 

scoren (4-2). Er werd gewisseld van vak. Excelsior liep nog bij de middenlijn, terwijl GKV al bij de 

korf stond. Ja, dat is dan kat in het bakkie. 

 

De regen kwam gestaag naar beneden maar het spel van beide ploegen bleef op peil. Er werden 

nog steeds kansen gemist over en weer. Toch wist Excelsior de moed erin te houden en 

geconcentreerd te blijven spelen. Marijn, Roos en Leonie stonden op een gegeven moment 

alledrie dicht onder de korf en de bal wilde er maar niet in. Uiteindelijk was het Marijn die het 

toch voor elkaar kreeg. Jesse zag zijn harde werken nog met een hele mooie doorloop beloond 

en ook Josanne wist nog in de laatste minuut met een doorloop te scoren.  Een mooie en 

verdiende 7-3 overwinning. 

 

Avanti A6 - Excelsior A4 (7-5) 

De wedstrijd begon moeizaam en beide partijen kwamen lang niet tot scoren. De scheidsrechter 

liet erg veel toe en de A4 moest nog even wennen aan het soms wat fysieke spel van Avanti. In 

de loop van de wedstrijd ging dit een stuk beter en was dit misschien zelfs wel in ons voordeel. 

Aan het eind van de 2e helft vocht de A4 zich goed terug in de wedstrijd wat resulteerde in een 

2-2 ruststand. 

 

In de 2e helft werd er net als in de 1e helft goed en lang aangevallen, wat erg lastig was met 2 

wel erg lange heren van Avanti, veel regen en een gladde bal. Helaas werd er bij een 5-5 
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tussenstand een strafworp gemist en wist Avanti daarna nog wel 2 keer te scoren waardoor we 

de wedstrijd helaas verloren. 

Voor deze jonge A4 een hele goede wedstrijd tegen een wat oudere en grotere tegenstander.  

 

Volgende week mogen ze weer tegen Avanti spelen. Dus ze kunnen gelijk revanche nemen. 
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 
 

Afgelopen vrijdag is er een trainingsbijeenkomst geweest. Hierin zijn alle TC leden en trainers 

van de A t/m pinguïns bijeen gekomen. We hebben een aantal afspraken gemaakt en hierover 

met elkaar gesproken. Waar willen we als club naar toe en hoe gaan we dat met elkaar doen. 

Daarna zijn we naar buiten gegaan en hebben we in groepen een aantal praktijkzaken 

doorgenomen. De A t/m D trainers onder leiding van Reinier en Linda, de E t/m pinguïns onder 

leiding van Hetty en Reinier.  

Het was een enorm leuke en leerzame avond. Dank daar allen voor. 

 

Wedstrijdverslagen 
Vorige week: 

Omdat vorige week niet de gehele korfpraat is verschenen, hierbij nog de ingezonden verslagen 

en/of uitslagen van de wedstrijden van 7 september. 

 
Zaterdag 7 september werden de eerste echte wedstrijden gespeeld. Het was schitterend weer. 
 
De C1 begon als eerste tegen Avanti C2. Avanti C2 was iets feller en wist te winnen met 2-3. Na 

de C1 was het de beurt aan de B2. Zij speelden tegen VEO B2. Het werd een leuke wedstrijd die 

door de B2 werd gewonnen. Tegelijkertijd begon op veld B de wedstrijd tussen de C2 en 

Dijkvogels C2. Ook dit was een leuke wedstrijd die werd gewonnen door de C2 met 4-3. 

 
Om 13:15 speelde de B1 uit tegen DES B1 maar op kunstgrasveld B. Helaas wist DES te winnen 

met 9-7. Ondertussen was de C3 vertrokken naar Den Haag om te spelen tegen Ready C2. Onze 

C3 vocht als leeuwen, maar Ready was iets beter. Onze C3 heeft een aantal speelsters die net 

nieuw zijn. Dus niet getreurd. Ready lijkt te laag te zijn ingedeeld. De volgende wedstrijd gaan 

jullie gewoon winnen. 

 

Wedstrijdverslag indienen 
Jullie zijn allemaal geïnformeerd over de nieuwe manier van verslaglegging van de wedstrijden. 

Deze kunnen op de website van Excelsior worden geplaatst.  

We hebben jullie inmiddels allemaal gevraagd je eigen wedstrijdverslag hier te plaatsen, 

sommige (Maud van de E2 doet dat al, leuk Maud!!) en de dames van de C3, zag ik gister ook 

flink aan de slag. Toen ik vandaag al keek, zag ik verslagen van de F1 (door Julia) en de C1 

(Myrte) en de E1 (trainers). 

Wat is dit leuk zeg!  

Ik zie jullie verslagen graag tegemoet op de site. 

http://www.ckv-excelsior.nl/
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Programmawijzigingen 

▪ Zaterdag 28 september speelt de C2 een extra oefenwedstrijd (i.v.m. een vrije zaterdag). 

Vertrek 8.00 uur, aanvang 9.00. Kijk even naar het programma van volgende week voor de 

details.  

▪ De trainingstijd van de C2 is op donderdag aangepast naar 18-19 uur. Details in het 

trainingsschema. 

▪ Afgelopen maandag ging de wedstrijd van C1 niet door omdat er teveel water op het veld 

stond. Het KNKV heeft de wedstrijd opnieuw vastgesteld voor maandag 16 september, 

details in het wedstrijdschema in deze Korfpraat. 

▪ Op 28 september speelt de F1 om 9:00 i.p.v. 11:00. Details in het programma van volgende 

week. 

▪ Op 21 september speelt de B1 om 9:45 i.p.v. 11:15. Details in het wedstrijdschema in deze 

Korfpraat. 

 

C2 
Daarnaast heeft de C2 afgelopen zaterdag de spandoekenwedstrijd gewonnen, daarmee hebben 

ze een clinic training van de trainer van het eerste gewonnen. Deze wordt zo snel mogelijk 

ingepland. 

 

Handtekeningen van de selectiespelers 
Afgelopen zaterdag kon je een poster krijgen met alle spelers van de selectie erop. Op deze 

poster kun je alle handtekeningen van de spelers verzamelen. Wil jij ook nog zo’n poster, dan 

kun je die ophalen op het veld. Heb je nog niet alle handtekeningen? Dan kun je die de komende 

weken gewoon nog verzamelen. Je gaat gewoon met je poster naar een speler en vraagt om 

zijn/haar handtekening. Succes! Enne……..wie is jouw favoriete speler van de selectie?? 

 

E2 
Die hebben sinds deze week sponsorshirts. Heel leuk! Bij Excelsior hebben we het zo ingeregeld 

dat de ouders de shirt collectief om beurten mee nemen na de wedstrijd en deze wassen. Maar 

daar hebben Danique en Marieke jullie vast al over ingelicht. 

 

De Jeugdzaken T.C. 

Jeugdzaken-excelsior@outlook.com 

Pauline, Lisanne, Laura, Simone & Linda 

Henk, Leon, Erik & Vito 

 

mailto:Jeugdzaken-excelsior@outlook.com
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Evenementencommissie 
De spandoekenwedstrijd was heel erg leuk, ondanks het slechte weer waren er toch nog veel 

kinderen en zijn er heeeeele mooie spandoeken gemaakt!  

 

Uiteindelijk hebben bij de 

aspiranten de C2 gewonnen, onder 

leiding van Noa Jorritsma! Zij waren 

donderdag al begonnen met hun 

spandoek! Wat is ie gaaf geworden! 

De C2 heeft een gasttraining van de 

coach van het eerste, Leon 

Posthumus, gewonnen! Deze zal 

snel in overleg met jullie trainers zo 

snel mogelijk ingepland gaan 

worden. Leon zal jullie net zo 

trainen geven als dat hij de selectie 

trainen geeft! Is dat gaaf hè? De andere aspiranten hadden ook heel erg hun best gedaan en 

hun spandoeken waren ook heel gaaf!  

 

Bij de pupillen hebben de F1 en F2 

gewonnen! Zij hebben nog wel een 

beetje hulp gehad van andere 

kindjes, maar wat is het een mooi 

spandoek geworden! Alle handjes 

van de talentjes staan op het 

spandoek! De Fjes (en hun helpers: 

Skye, Jaden en Zoë) hebben het 

volgende gewonnen: zij mogen de 

eerste thuiswedstrijd van het 

eerste in de zaal het team van de 

week zijn! Dan mogen zij oplopen 

met het eerste! Stoer hè? Allemaal met hun favoriete speler!  

 

Na het spandoeken maken was het gelukkig weer droog en heeft iedereen naar de wedstrijd 

van het eerste gekeken. Dit was erg spannend, maar helaas is er uiteindelijk toch verloren. 

Echter mocht dit de pret niet drukken, want na de wedstrijd mochten alle kinderen 

handtekeningen verzamelen van de spelers en de begeleiding van de selectie. Dat was echt leuk 
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hè? Ook heeft iedereen heel lekker (en ook nog eens gezond) gegeten vandaag! Jesse Ekelmans 

heeft het menu verzorgd: heerlijke pasta pesto! Bij de volgende thuiswedstrijden van de selectie 

zal er weer een ander menu voor jullie klaargemaakt worden! Als je ideeën hebt of een heel 

lekker recept, meld je dan bij Jesse!  

 

Heb jij nog niet zo'n gave poster weten te bemachtigen? Kom dan de volgende thuiswedstrijd 

van het eerste en haal er één bij iemand van de EC of de selectie zelf. Dan kan jij ook 

handtekeningen gaan verzamelen op je eigen poster! Over 2 weken speelt de selectie weer 

thuis, deze keer tegen Sporting Delta 1 en 2! Kom allemaal kijken en de selectie naar de 

overwinning toe schreeuwen en natuurlijk krijg je dan (als pupil of aspirant) ook zo'n gave 

poster!  

 

Tot dan allemaal! 

Groetjes, 

 

De Evenementencommissie 



 

 

Wedstrijdschema en uitslagen 

 

Competitie 
 
Maandag 16 september 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G opstelling reserves autorijders 

C2H 11068 Dijkvogels C1 - Excelsior  C1 18:00 19:00 Vito, Laura Sportveld Nollaantje Maasdijk KG Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle 

Arjan, Dirk, Wouter, Jasper 

Jazz (B1) 

Jop (B2) 

Pel, Halem, Razb-Sekh 

 

Dinsdag 17 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter KG/G opstelling reserves 

B1O 8527 Excelsior  B1 - Fortuna/MHIR B2 18:15 19:00 Dannie, Ben E. Baak BKG Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 
 

 



 

 

Wedstrijdschema en uitslagen 

 

Zaterdag 21 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter Kg/G opstelling reserves Dagdienst 

R4N 3303 Excelsior  4 - Vlaardingen/Ridderho 4 14.30 15:30   scheidsrechter DES AKG Eline, Lisette E., Nicole, Denise 
Arjan, Erik K., Johan B., Nelis, Simon 

Renate (Exc.5) B en C:  

R5C 2777 Excelsior  5 - Madjoe 6 13.00 14:00   Robert-Jan Heemskerk AKG Annebertien, Corinne, Desiree, Renate, Thanim 
Jesper, Micke, Patrick, Jürgen 

Nathan (Exc.6) D tot en met Pinquins: 

R6D 2292 Excelsior  6 - Velocitas 6 11.30 12:30 ? Frido Kuijper AKG Anne A., Roxanne, Edith ( ?), Marlise 
Erik v.d. K., Job, Lars, Nathan, Wesley 

  

A3E 1783 Excelsior  A2 - VEO A3 16:00 17:00 Robert Jan, Simon Micke Vrolijk AKG Annelinde, Lynn, Marit, Marieke, Nynke 
Jelle, Joris, Sander v.V., Thijs, Wouter, Sven 

  

A5F 3221 Excelsior  A4 - Avanti  A6 10:15 11:00 Leanne, Wouter Bob van der Leeden AKG Ashley, Cynthia, Hanna, Marloes, Stella 
Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T., Matthijs 

  

C2H 9327 Excelsior  C1 - ONDO  C2 9:00 9:45 Vito, Laura Ijsselvogels AKG Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle 
Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

  

C3F 2403 Excelsior  C2 - Die Haghe C2 10:30 11:15 Ryan, Wouter Excelsior 5 BKG Femke, Noa, Robin, Joanne, Veerle, Pom, Sanne 
Reinier, Wesley, Rick 

  

D2K 983 Excelsior  D1 - DES  D1 09.30 10:00 Lisanne, Bert-Jan Marilynn de Kruijff BKG Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucia  
Nico, Rick, Beau, Mark  

  

F2K 1429 Excelsior  F1 - Dijkvogels F1 09.15 9:45 Okker, Jikke, Dik Lynn Heemskerk BKG Demi, Cristina, Julia, David   

F3M 3472 Excelsior  F2 - ONDO  F4 11.30 12:00 Sharmaine, Nynke, Dominique Charlotte vd Pijl BKG Maud, Annelin, Tygo, Martin, Thijs    

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G opstelling reserves autorijders 

OKC 489 GKV  1 - Excelsior  1 12.45 16:00 Leon Sportpark Molenvliet, Gorinchem KG Bo, Elke, Kelly, Lisanne 
Bertjan, Dannie,  Ryan, ??? 

Excelsior 2 regelt Mariska 

ROKC 3279 GKV  2 - Excelsior  2 11.45 14:30 Mirjam Sportpark Molenvliet, Gorinchem KG Jill,Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 
Jesse, Koen, Vito, Wesley T. 

Reserve heer ?? regelt Daan 

R2K 4982 Merwede 2 - Excelsior  3 11.45 14:00 Willeke Sportpark Thorbeckelaan, Sliedrecht KG Christiane, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 
Ben, Dieter, Roy, Simon Be., Wouter 

Simon Bolle Wouter, Dieter, Christiane 

A1G 7089 Weidevogels A1 - Excelsior  A1 12:40 14:00 Florian Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk KG Britte, Charlotte, Danique, Emily 
Okker, Sander de H., Sander R., Wouter (?) 

Jikke, Maarten, Fabian 

(allen B1) 

v Baterburg, Halbe, Heijink 

A5E 2435 GKV  A3 - Excelsior  A3 13:50 15:15 ????? Bezuidenhoutseweg Den Haag KG Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 
Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

 

 

Muller, vd Spek, Willemse 

B1O 8734 ONDO  B1 - Excelsior  B1 8:45 9:45 Dannie, Ben Juliana Sportpark, 's-Gravenzande KG Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 
Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Charlotte vd Pijl  (A1) de Boer, Mastenbroek, Been 

B3C 2488 Achilles  B2 - Excelsior  B2 8:00 9:00 Jill, Emiel Pomonaplein, Den Haag KG Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 
Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

 

Westerman, Groot, Verhagen 

C5L 2022 Fortuna/MHIR C4 - Excelsior  C3 AW 

10:45 

11:30   Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft KG Stephanie, Chimene, Denise, Fleur, Iris, Nathalie, 
Elise, Nadine 
Hugo, Rik, Daan 

 op eigen gelegenheid 

E8-3K 2363 Dijkvogels E1 - Excelsior  E1 09.00 10:00 Shera,Job Sportveld Nollaantje Maasdijk G Aniek, Inger, Eva, Lindsey  
Elco, Thom, Joshua, Joran  

 Mangert, vd Drift, Jansen  

E4-3I 3749 GKV  E2 - Excelsior  E2 11.00 12:00 Danique, Marieke Bezuidenhoutseweg Den Haag G Romy, Ryanne 
Paul, Roy 

 Sijbring, Labrie  

 

Bardienst   Kunstgras B 

9.00 11.30 Jolanda Timp(C2) Ewald Rijpkema (A4 C2) 
Hans t Hart 

  12:30 DES B2 

11.30 14.00 ouder Rick en Nico Herman (D1), ouder 
Lucia en Christina Almeida Carrion 
(D1,F1) 

  14:00 DES B1 

14.00 16.45 Erik vd K, Nathan    

16.45 19.30 Marilyn, Mara, Joyce/Dieter    
 



 

 

Wedstrijdschema en uitslagen 

 

Uitslagen 
 

7 september 2013  9 september 2013  14 september 2013 

              

wedstrijd uitslag strafworpen  wedstrijd uitslag    wedstrijd uitslag strafworpen 

Excelsior  4 - DES  5 5 11    Dijkvogels C1 - Excelsior  C1     niet gespeeld  Excelsior  1 - TOP (A) 1 10 15   

Excelsior  5 - Fiks 4 8 10         Excelsior  2 - TOP (A) 2 11 14   

Excelsior  6 - ODO 7 6 8    10 september 2013  Excelsior  3 - Dijkvogels 2 15 8   

Excelsior  A4 - Weidevogels A3 5 6         Excelsior  A1 - Fortuna/MHIR A2 9 9   

Excelsior  B2 - VEO B2 7 4    wedstrijd uitslag    Excelsior  A3 - GKV  A3 7 3   

Excelsior  C1 - Avanti  C2 2 3    Excelsior  A1 - Die Haghe A1 6 9    Excelsior  B1 - ONDO  B1 9 4   

Excelsior  C2 - Dijkvogels C2 4 3         Excelsior  B2 - Achilles  B2 13 5   

Excelsior  E1 - DKC E1 0 2    11 september 2013  Excelsior  C3 - Avanti  C5 0 7   

Excelsior  E2 - LYNX E1 3 2 2   1       Excelsior  E1 - Dijkvogels E1 0 4   

wedstrijd uitslag strafworpen  wedstrijd uitslag    Excelsior  E2 - GKV  E2 0 1 0   2 

Victum 1 - Excelsior  1 12 16   
 

Excelsior  1 - SDO/VerzuimVitaal 
1 

11 17   
 

wedstrijd uitslag strafworpen 

Victum 2 - Excelsior  2 24 12    Excelsior  3 - ODO 2 12 8    ODO 4 - Excelsior  4 4 13   

DES  2 - Excelsior  3 11 8    Dijkvogels 3 - Excelsior  4     niet gespeeld  Tempo 8 - Excelsior  5 11 7   

ODO A1 - Excelsior  A1 14 7         KVS 7 - Excelsior  6 2 8   

DES  A2 - Excelsior  A2 5 8         VEO A3 - Excelsior  A2 4 6   

VEO A4 - Excelsior  A3 10 2         Avanti  A6 - Excelsior  A4 7 5   

DES  B1 - Excelsior  B1 9 7         ONDO  C2 - Excelsior  C1 4 7   

Ready C2 - Excelsior  C3 12 0         ODO C1 - Excelsior  C2 12 2   

ONDO  D2 - Excelsior  D1 5 8         DES  D1 - Excelsior  D1 12 2   

ODO F1 - Excelsior  F1 1 1 4   5       Dijkvogels F1 - Excelsior  F1 0 2 3   1 

Fortuna/MHIR F6 - Excelsior  F2 1 2 2   2       ONDO  F4 - Excelsior  F2 1 0 0   1 

 
 



 

 

Kalenders en roosters 

 

Schoonmaakrooster 
 

20 september  27 september  4 oktober 

Wesley Toet  Jesse Ekelmans  Nicole  Buis 

Nienke Sevinga  Roy van Leusden  Christiane Hogeweg 

Mart de Boo  Maaike Westerman  Gina Atzei 

Leonie vd Spek  Josanne vd Spek  Tjarko Batenburg 

Floris van Willigen  Mara Landman  Wesley Nolet 

Daan Arkesteijn  Marijn Muller  Lisa Groot 

Dingeman Pel  Emiel Kruyff, de  Timo van Poppering 

        

        

11 oktober  18 oktober  25 oktober 

Job Berg  Dannie Hoogeveen  Joyce Dijkgraaf 

Jazz Heemskerk  Lisanne Halbe  Simon Bolle 

Anouk de Vreede  Pauline Valkenburg  Shera Desaunois 

Rachelle Janssen  Jesse Dirkzwager  Sander van Vliet 

Sven  de Vreede  Matthijs Schrier  Annelinde Pijl, van der 

Emily Janssen  Zwaan Kampers  Jelle Schipper 

Linda vd Burgh  Sander Rensen  Tom van Dorp 

        

1 november       

Elke Reurings       

Marloes van Egdom       

Kayleigh Verhagen       

Simon vd Berg       

Lynn Heemskerk       

Maarten de Boer       

Marvin Batenburg       
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Bardienstrooster 
 

  bardienst 21 september 

9.00 11.30 Jolanda Timp(C2) Ewald Rijpkema (A4 C2) Hans t Hart 

11.30 14.00 ouder Rick en Nico Herman (D1) ouder Lucia en Christina Almeida Carrion (D1,F1) 

14.00 16.45 Erik vd K, Nathan 

16.45 19.30 Marilyn, Mara, Joyce/Dieter 

   

  bardienst 28 september 

9.00 11.30 Thomas van Leipsig (Dirk C1), Conno van der Pijl, Tessa van Halem(Lonneke C1) 

11.30 14.00 ouder Gina Atzei (B2), ouder Kaleigh Verhagen (B2) 

14.00 16.45 A4, regelt Cynthia, 4x 

16.45 19.30 Roos, Marloes, Tom, Marvin 

   

  bardienst 5 oktober 

9.00 11.30 Fam. Muller (veerle C2), Ouder Joanne (C2), Vader Martin (F2) 

11.30 14.00 ouder Fabian Mastenbroek (B1), ouder Reinier Koole (D1) 

14.00 16.45 Erik vd K, Nathan 

16.45 19.30 Leonie, Jesse D, Marijn 

   

  bardienst 12 oktober 

9.00 11.30 Anita van Egdom. A3, Ed van der Spek , A3, Maarten of Sylvia de Boo B1/B2 

11.30 14.00 Carolien, Annemieke 

14.00 16.45 Joris, Marit, Sander, Nynke 

16.45 19.30 A1, regelt Wouter, 4x 
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Activiteitenkalender 
 

Datum Activiteit 

4 oktober Klaverjassen 

25 oktober Klaverjassen 

1 november Slaapfeest voor jeugd 

2 november Kantine bezet: Familie Bron 

8 november Klaverjassen 

9 november Junioren/seniorenfeest 

22 november Klaverjassen 

29 november Sinterklaasfeest  

30 november Kantine bezet: Astrid Mastenbroek 

13 december Klaverjassen 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten 

31 december Oliebollen bakken en verkopen 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest 

januari Nieuwjaarsreceptie 

februari Het grote Excelsior-Diner 

14 maart Aspirantenavond 

12 april Junioren/seniorenfeest 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

17 mei 25+ feest 

29 mei Dubbelschiettoernooi 

14 juni Kampioenen dag 

20 juni Voetbaltoernooi 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen 

met het secretariaat van CKV Excelsior via secretaresse@ckv-excelsior.nl 

 
 

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


 

 

Kalenders en roosters 

 

Trainingsschema 
 
Trainingstijden veldseizoen 2013/2014 (DE TRAININGEN VOOR B TOT EN MET F BEGINNEN OP 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS) 

 

 maandag 

 Kunstgras A 

19.00-20.00 A3, A4 

20.00-20.30 A1 

20.00-21.30 S3 

 

 dinsdag 

 Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

18.00-19.00 F1/F2   E1, C3 

18.30-19.30 C1, C2 D1   

19.00-20.00     B1, B2 

19.30-20.30 A2     

20.00-21.00   POP S1/S2   

20.00-21.30     S5 

20.30-22.00 S1/S2     

 

 donderdag 

 Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

17.30-18.30 E1, E2  F1/2   

18.00-19.00 D1  C2 

18.30-19.30 B1, B2 C1 C3 

19.00-19:30   A1 

19.30-20.00 A1   

19.30-20.30 A2 S6 A3, A4 

20.30-22.00 S1/S2     

20.30-21.30     S3, S4 

 
De pinguïns trainen op zaterdag van 11:00-12:00 op kunstgras B 
 

  



 

 

Contactgegevens 

 

Afbellen 
 

Categorie Functie Naam Telefoonnummer 

Senioren  spelers  Willeke Alberts  

zie de e-mailuitgave 

Senioren/Junioren A  scheidsrechters  Frido Kuijper  

Junioren A  spelers  Bep van Dorp  

Junioren A  autorijders  Hans ‘t Hart  

Aspiranten B,C  spelers  Erik de Koning  

Aspiranten B,C  autorijders  Kees Arkesteijn  

Pupillen D, E, F  spelers  Nicole Buis  

Pupillen D, E, F  scheidsrechters  Nicole Buis  

Pupillen D, E, F  autorijders  Laura Baks  
 

Bestuur 
 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter Leen v.d. Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl 

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Leden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek slruitenbeek@gmail.com 

Technische Zaken 
senioren/junioren 

Erik vd Voort tc@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken Jeugd  
aspiranten, pupillen, pinguïns 

Erik de Koning Jeugdzaken-excelsior@outlook.com 

Activiteiten Zaken Nicole Buis niccie84@hotmail.com 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:niccie84@hotmail.com


 

 

Contactgegevens 

 

Algemeen 
 

www.ckv-excelsior.nl 
Clubhuis Sportpark Biesland Bieslandsepad 015 - 2.143.972 

Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtongstraat 2 015 - 2.611.925 

Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

 
Inleveren copy: zondag voor 15.00 uur aan voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

 
Aan/afmelden of wijzigen e-mail adres voor het ontvangen van de korfpraat via de mail: 

secretaresse@ckv-excelsior.nl 
 

 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


 

 

Bijlagen 

 

Reglementswijzigingen zomer 2013 

 



 

 

Bijlagen 

 

 

 
 


