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Wedstrijdsecretariaat 

 

Vrijwilligers gezocht 

Jij wil je toch ook inzetten voor onze vereniging? Dit is jouw kans om 

een kleine taak op je te nemen en zo een grote bijdrage te leveren!  

Dagdiensten  

Ben jij wel eens van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op het veld of in de zaal? Mooi! Wij ook 

namelijk, maar als jij er toch al wel eens gezellig de hele dag bent. Zou je dan niet meteen een 

dagdienstje willen draaien? Niet iedereen weet wat een dagdienst inhoudt waarschijnlijk, maar iedereen 

(van 16 jaar en ouder) zou dit kunnen!  

Als je een dagdienst hebt dan zorg je ervoor dat je ’s ochtends het veld of de zaal opent. Je bent het 

eerste aanspreekpunt voor coaches, scheidsrechters en tegenstanders. En de vragen die je krijgt gaan 

meestal over waar de kleedkamers zijn, over hoe laat het is en waar een team precies speelt. Het is 

handig om het wedstrijdschema voor die dag goed bij in je ene hand te hebben en in je andere hand 

jouw telefoon – jouw link naar de hele wereld!  

De zaalperiode bestaat uit 14/15 (?) speelrondes en we zoeken dus ongeveer 7 mensen die twee keer 

een dagdienst zouden willen doen. Jullie krijgen een gezamenlijke uitleg van de Jeugd TC en natuurlijk 

onze eeuwige dank!  

Kampioenen dienst 

Kampioen worden is het aller leukste wat er is! En het grote doel van iedere spelers, jong en oud. Aan 

het einde van ieder competitiedeel hebben wij het geluk dat we vaak een paar kampioensteams 

hebben. Kampioenen horen in het zonnetje gezet te worden en iets leuks te krijgen.  

Dit is een hele kleine taak die in 1 a 2 uurtjes per seizoensdeel uitgevoerd kan worden. Wil jij de Jeugd 

TC hiermee helpen? Dat zou echt geweldig zijn! Dit is ook een leuke klus om met een groepje ouders 

en/of kinderen te doen.  

Scheidsrechters waardering (1x per jaar)  

Eigenlijk zou het iedere week de dag van de scheidsrechter moeten zijn, maar binnen de korfbalbond is 

besloten deze groep toppers één keer per jaar extra in het zonnetje te zetten. Hier willen wij als 

vereniging natuurlijk graag aan mee werken. Ieder jaar maken wij dan ook creatieve bedankjes voor de 

scheidsrechters van deze speelronde.  

Ben jij de creatieveling die wij zoeken? En zou jij je 1 keer per seizoen (daar word zelfs een luiaard niet 

moe van) deze taak op je willen nemen?  

  

Praatjes en mededelingen 
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Wedstrijdsecretariaat 

Coördinator Bardienst 

Hoe fijn is het om op zaterdag in de kantine te komen en de geur van verse koffie, lekkere broodjes en 

een klein beetje winnaarszweet te ruiken? De eerste twee zijn echt te danken aan de vrijwilligers die wij 

wekelijks achter de bar hebben staan.  

Bij Excelsior verplichten we niemand tot een specifieke taak en dat is wat onze vereniging zo uniek 

maakt. Binnen veel andere sporten zie je dit namelijk toch echt wel anders! We hopen dat we dit zo 

kunnen blijven doen, want de bardiensten worden door ouders/het kader zelf ingevuld op basis van 

hun eigen beschikbaarheid. Dat is toch top?  

Nu hebben we alleen nog wel iemand nodig die dit zou kunnen coördineren. Wat ga je dan doen? Er is 

een groot bestand waar op ouders/verzorgers/vrienden/vriendinnen kunnen invullen wanneer ze een 

bardienst willen oppakken. Dit document check jij een paar keer per week (nou dat checken dat gaat 

dus binnen één minuutje) en vervolgens stuur jij, als het onverhoopt nodig is, een bericht naar de 

contactouders of ze willen vragen of er nog gezellige bar vrijwilligers zijn!  

Iedere vrijdagavond is het allemaal weer geregeld en kunnen we op zaterdag allemaal weer genieten 

van het moois dat onze kantine ons brengt!  

Trainers/coaches gezocht voor de D4 en B3!!  

Wist jij dat er nog twee teams zijn die niet volledig ondersteund worden door trainers/coaches? Binnen 

Excelsior hebben we heel veel teams en bijna allemaal worden ze twee keer in de week getraind door 

een trainer of groepje trainers, die dat met heel veel enthousiasme doen. En zeg nou zelf, we willen 

toch allemaal een leuke trainer of coach?  

De Jeugd TC werkt er hard aan om geen enkel team zonder trainer of coach te laten staan, maar de 

afgelopen jaren merken we dat het steeds lastiger wordt. Terwijl we juist zulke leuke teams, spelers en 

plannen hebben!  

We zijn nog op zoek naar 1 trainer/coach voor de D4. Dit is een heel leuk, gezellig en enthousiast team! 

Heb jij tijd om trainen te geven en op zaterdag te coachen? Meldt je dan bij de Jeugd TC. Ook voor de 

B3 zijn we nog op zoek voor iemand die naast Yara training zou kunnen geven en zou kunnen coachen.  

[foto niet beschikbaar op webversie] 

Een deel van de toppers van Excelsior D4, hier wil iedereen toch coach van zijn?  

We hopen dat iedereen deze oproep goed leest en echt even nadenkt wat jullie voor Excelsior kunnen 

betekenen. Samen zijn we vereniging en we hebben eigenlijk iedereen nodig!  

Mail jouw aanmelding naar Lisette.Ekelmans@ckv-excelsior.nl en vertel de Jeugd TC welke taak/rol jou 

leuk lijkt om op te pakken en waarom. We hopen jullie snel te kunnen laten weten wie er gekozen zijn!  

  

mailto:Lisette.Ekelmans@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

 

 

Excelsior Halloweenfeest zaterdag 30 oktober 

Op zaterdag 30 oktober sluiten we het veldseizoen knallend af met een Excelsior Halloween 

feest! Een feestje voor jong en oud! De voetjes kunnen van de vloer vanaf 20:00 uur onder 

leiding van the one and only: DJ ALFONS! Voorafgaand kun je natuurlijk genieten van een 

heerlijk menu van onze eigen Caro! Net als tijdens het voorgaande feest heb je alleen toegang 

met een coronatoegangsbewijs. Vooraf aanmelden is verplicht. 

 

Coronatoegangsbewijs 

Net als tijdens het voorgaande 

feest heb je alleen toegang met 

een 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. 

 

Aanmelden verplicht 

In verband met de beperkte 

capaciteit is vooraf aanmelden 

via onderstaand formulier 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! 
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Wedstrijdsecretariaat 

Korfbalstars: Kerstclinics 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 7, 8 en 9 al niet meer, maar voor de overige teams was het de 

laatste ronde van de eerste competitiehelft. 

De eerste thuiswedstrijd op zaterdag was die van Excelsior 6 tegen DES 5, waarin de doelpunten er 

voor het 6e maar niet in wilden vallen, terwijl de overburen er lustig op los scoorden. Het werd een 8-

17 nederlaag. 

Hierna ontving Excelsior 2 Swift 2 uit Middelburg, een wedstrijd waarin het in de 1e helft gelijk op ging, 

met een10-8 ruststand. In de tweede helft kwam het 2e goed op dreef, vooral de ingevallen Jop schoot 

de ene na de andere bal erin en dat alles leidde tot een 25-13 overwinning. 

Excelsior 1 kwam als laatste van de dag in het veld tegen het Leidse Pernix. Deze tegenstander bleek 

fysiek een stuk sterker dan Excelsior. In de eerste helft liepen de bezoekers al uit naar een 5-9 

voorsprong, daarna kwam Excelsior nog dichtbij bij 8-9, maar de ruststand was 10-14. In de tweede 

helft kon aan dat verschil niet veel meer veranderd worden. Het werd een duidelijke nederlaag met 17-

23. 

De 3 uitwedstrijden eindigden wel alle 3 in een positieve uitslag, waarbij Excelsior 3 het allerbeste 

resultaat behaalde. Onder leiding van invalcoach Ron werd in Zoetermeer Phoenix 3 met niet minder 

dan 7-32, een record-uitslag, verslagen.  

Excelsior 4 ging al vroeg op pad naar Krimpen a/d IJssel, en wist daar het fysiek spelende KOAG 3 toch 

vrij simpel te verslaan met 13-16. 

In Leiden speelde Excelsior 5 met Sanne uit A1 en Linda van het 7e als invalsters tegen het vrij zwakke 

KZ Danaïden 4, wist het verdedigend goed dicht te houden en te winnen met 6-11. 

Al eerder in de week werd op dinsdagavond de wedstrijd van Excelsior 7 tegen Maassluis 4 ingehaald, 

Het 7e nam een ruime voorsprong maar in de 2e helft kwam Maassluis nog sterk terug. De eindstand 

werd 10-6. 

Aanstaande zaterdag dus de laatste dag van de najaars-veldcompetitie, met ook nog avondwedstrijden 

voor Excelsior 5 (donderdag 28 oktober) en Excelsior 9 (dinsdag 26 oktober). 

Voor de wedstrijdsportteams zijn dit al weer de returns van de eerste competitieronde, bekende 

tegenstanders dus, zeker voor Excelsior 1 dat in De Lier op bezoek gaat bij Valto. 

Na 30 oktober is er voor alle teams een week geen trainen; de trainingen in de zaal starten in de 

week van maandag 8 november. De zaalcompetitie begint dan pas op zaterdag 27 november; op 13 

november spelen Excelsior 1 t/m 4 oefenwedstrijden, terwijl op 20 november voor alle teams 

oefenwedstrijden gepland staan.  

Willeke 

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Junioren 

Excelsior A2 had dit weekend de inhaalwedstrijd tegen KVS A3. Aangevuld met Nico als invaller werd in 

Scheveningen een mooie pot gespeeld. Helaas waren de reserves al snel in de eerste helft nodig, maar 

gelukkig zaten de spelers er lekker in. Er werd gewonnen met 5-10. Voor zowel de A1 als A2 zit het 

veldseizoen er nu op. Meer spelplezier volgt in de zaal.  

Komende week is er alleen donderdag nog training. Hierna hebben we een week geen trainingen. 

Vanaf maandag 8 november starten de zaaltrainingen, welke voor de A1 op dinsdag en donderdag 

zullen zijn, voor de A2 op maandag en woensdag. Het exacte trainingsschema volgt binnenkort. 

Dinsdag 26 oktober Trainingen vervallen 

Donderdag 28 oktober Laatste veldtraining A1 & A2 

Week van 1-7 november Geen training 

Vanaf maandag 8 november Start zaaltrainingen 
 

Jeugd 

In verband met het einde van het 1ste deel van de veldcompetitie hieronder een overzicht van de 

trainingen en start zaalcompetitie. 

Week 43 26 en 28 oktober Training buiten op het veld 

Week 44 2 en 4 november 
Geen trainingen i.v.m. overbrengen 

materialen naar de zalen 

Week 44 6 november 
Clinic/training in de buitenhof voor F 

tot B ( tijden tussen 9 en 13 uur) 

Week 45 8, 9, 10 en 11 november 
Start zaaltrainingen ( schema volgt 

z.s.m.) 

Week 45 Zaterdag 13 november Oefenwedstrijden 

Week 46 Zaterdag 20 november Oefenwedstrijden 

Week 47 Zaterdag 27 november Start zaalcompetitie 

 

Zoals jullie zien in het schema is donderdag 28 oktober de laatste veldtraining buiten. 

In de zaal hebben we natuurlijk ook ballen nodig om te trainen en te spelen, vandaar de vraag aan de 

trainers en ouders om even met elkaar af te stemmen wie donderdag 28 oktober de ballen mee kan 

nemen na de training en die naar de 1ste volgende zaaltraining kan meenemen. 

 

Pinguïns 

Voor de pinguïns zitten  buitentrainingen  er ook bijna op. Op zaterdag 30 oktober zal er nog 1 keertje 

buiten worden getraind. Dit   

De eerste zaaltraining zal zijn op zaterdag 6 november in de gymzaal op de Brahmslaan in Delft. Heb je 

broertjes of zusjes, vriendjes of vriendinnetjes tussen de 2 en 6 jaar oud neem ze dan een keer mee om 

ze kennis te laten maken met korfbal.  

Groetjes, 

Jeugd TC 
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Wedstrijdverslagen 

Uitslagen 

Zaterdag 23 oktober 

klasse  wedstrijd      

OKD Excelsior (D) 1 - Pernix 1 17 23 

R1F Excelsior (D) 2 - Swift (M) 2 25 13 

R4K Excelsior (D) 6 - DES (D) 5 8 17 

S-081 Excelsior (D) 7 - Maassluis 4  (19/10) 10 6 

B-066 Excelsior (D) B2 - Nieuwerkerk B4 16 8 

klasse  wedstrijd      

R2J Phoenix 3 - Excelsior (D) 3 7 32 

R2M KOAG 3 - Excelsior (D) 4 13 16 

R3O KZ Danaïden 4 - Excelsior (D) 5 6 11 

A-066 KVS/Maritiem A3 - Excelsior (D) A2 5 10 

E-118 Phoenix E1 - Excelsior (D) E1 5 6 

 

Wedstrijdverslag Excelsior 2 – Swift 2 

 

Vandaag stond de wedstrijd tegen het verre Swift uit Middelburg op het programma. Het 

was een koude herfstachtige dag, maar gelukkig droog en windstil. Het beloofde een 

leuke wedstrijd te worden op papier, want we stonden gelijk in punten. We gingen goed 

uit de startblokken, maar Swift kon aardig aanhaken en dat resulteerde in een gelijk 

opgaande wedstrijd. We gingen de rust in met 2 punten voorsprong. Na een goede 

peptalk van coach Kelly konden we gelukkig onze voorsprong uitbouwen. De laatste 15 

minuten was werkelijk een feestje met veel mooie goals. Deze wedstrijd resulteerde 

uiteindelijk in 25-13. We gaan met veel vertrouwen volgende week naar het verre 

Zeeland tegen TOP Arnemuiden. Dat is alweer onze laatste wedstrijd en dan op naar de 

zaal. Ondanks dat er weinig tot geen wedstrijden waren, was er toch veel publiek om 

ons aan te moedigen, dank daarvoor!!  

Groetjes Excelsior 2   

Wedstrijdverslagen 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 30 oktober 

Team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 

Anouk V, Emily, Iris, Jazz, Lisanne, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Ryan, Tjarko, Wayne, Wouter 

Wayne S1: Anouk, Femke, Jasper, 

Ryan 

S2: Noa, Rik Sven 

3 

Demi, Femke, Jill K, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Rik, Sven, Vito 

Jill? 

 

Sharmaine 

 

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Lisette E, Pauline, Sharmaine 

Ben, Erik V, Frank, Jesse, Johan, Pim de J, Simon 

  

5 

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

Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Pim V, Tim S 

Christiane, Jessica 

 

donderdag 28 oktober: ? 

zaterdag 30 oktober: Nicole 

6 

Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Minoesch 

Bart, Daan, Kevin, Mart, Pim S, Sander d H 

 

Sander 

 

7 Vrij   

8 
Vrij 

 

  

9 

Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Fabien, Nathalie, Veronique 

Erik de K, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 

Diana 

Mario  

dinsdag 26 oktober 

A1 Vrij   

A2 

Vrij   

B1 Vrij   

B2 Vrij   

B3 
Anne, Marlou, Sophie Ve. 

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

  

C1 Vrij   

C2 Vrij   

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana 

Justin, Senne, Thomas, Vince 

  

D1 Vrij   

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Erik, Otis, Reinout 

  

D3 Vrij   

D4 Vrij   

E1 Vrij   

E2 Vrij   

E3 Vrij   

F1 Vrij   

F2 Vrij   

 

 

Wedstrijden 

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. 

 Senioren-spelers Willeke  

 Junioren A spelers Thijs*  

 Aspiranten B spelers Jazz*  

 Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

 Aspiranten C spelers Okker*  

 Pupillen D spelers Robert  

 Pupillen D, E & F scheidsrechters Marit  

 Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijden 

 Programma 

Dinsdag 26 oktober 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

S-079 Excelsior (D) 9 - Weidevogels 7    19:45 20:30 Rob B Jos v V. 1aK40   

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

D-081 ONDO (G) D5 - Excelsior (D) D2 17:15 18:15 Lisette, Nicole Julianasportpark, 's-Gravenzande 1cK40 regelt contactouder 

 

Donderdag 28 oktober 

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

R3O Achilles (Hg) 6 - Excelsior (D) 5 19:00 20:30   Pomonaplein, Den Haag  2aK40 zelf regelen (oranje shirts) 

 

 

Zaterdag 30 oktober 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R2J Excelsior (D) 3 - Oranje Wit (D) 4 10:00 11:00 Linda, Ryan C. van Uden 1K40   

R2M Excelsior (D) 4 - Weidevogels 4 11:30 12:25   K. van Pelt 1K40   

R4K Excelsior (D) 6 - OZC 3 13:00 13:50   scheidsrechter Excelsior 1K40   

B-069 Excelsior (D) B3 - Vriendenschaar (B) B2 09:00 09:30 Yara Pim. V 1K40   

C-082 Excelsior (D) C3 - KCC/CK Kozijnen C2  14.00 14:30 Johan, Koen, Nynke Sven 7aK40   

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

OKD Valto 1 - Excelsior (D) 1 14:00 15:30 Ronald, Ronald Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 zelf regelen 

R1F TOP (A) 3 - Excelsior (D) 2 11:45 14:30 Kelly Sportcomplex Van Cittersweg, Arnemuiden 1K40 zelf regelen 

R3O TOP/LITTA 5 - Excelsior (D) 5 13:45 15:30   Sportcomplex TOP, Sassenheim 1K40 zelf regelen 

D-081       ODO D2 - Excelsior (D) D2 09:30 10:30 Lisette, Nicole Sportpark De Commandeur, Maasland 2a1K40 regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

10:00 13:00 2 x Excelsior 6   1K40=veld A; 5K40=veld C K: Kunstgras; G: Gras 

13:00 16:00 2 x Excelsior 3   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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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 dinsdag woensdag donderdag  

  kunstgras A kunstgras A kunstgras B kunstgras C DES kunstgras A kunstgras A kunstgras B kunstgras C  

18:00–18:30  
E1, E2, E3 

F1, F2 

D1,D2 

D3, D4 

   

B1, B3 

D1, D2 

E1, E2, E3 

F1, F2 

D3, D4 

(half veld) 

18:00–18:30 

18:30-19:00     18:30-19:00 

19:00-19:30  
B1 

C1 

 

A1, A2 B2, B3 C2, C3 

  

S3, A1 
A2 

C1, C2  
B2, C3 

19:00-19:30 

19:30-20:00  

S3 

  19:30-20:00 

20:00-20:30    
S7 

S8 

 

S6 

 

S4 

 
S7 

S8 

 

DES 

20:00-20:30 

20:30-21:00  

S1, S2 

S9 

 

S1, S2 

S5 

S6 

20:30-21:00 

21:00-21:30        21:00-21:30 

21:30-22:00           21:30-22:00 

 

 

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, 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 

Schoonmaakrooster 

datum (vrijdag) team coördinator 

29 oktober Excelsior 3 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 

 

Filmrooster 

datum team aanwezig wedstrijd aanvang 

     

     

 

 

Kalenders & roosters 
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