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Praatjes en mededelingen 

 

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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Praatjes en mededelingen 

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.  

 

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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Praatjes en mededelingen 

 

Vrijwilligersbeleid 

Het bestuur is aan het nadenken over manieren om een beter overzicht te krijgen van alle inzet van al 

onze leden. Bovendien zoekt zij naar beleidsvormen waarmee elk lid gestimuleerd wordt om actief bij 

te dragen aan de vereniging. 

We krijgen als bestuur ook met regelmaat vragen als; ik doe toch al zus, waarom moet ik dan ook nog 

zo doen? Precies dit soort onduidelijkheden zullen we als bestuur proberen op te helderen door te 

informeren, maar ook door beleidsvoering. 

Het wordt niet zelden genoemd, maar het is goed om voor elk lid van Excelsior te realiseren dat 

letterlijk alles wat je ziet, hoort, voelt, proeft, en ervaart op de vereniging bijna volledig rust op de 

vrijwillige inzet van de leden. 

Zeker de spelende leden zouden niet hun geliefde sport kunnen bedrijven zonder de broodnodige 

inzet van scheidsrechters, coaches, wedstrijdsecretariaten, dagdiensten, en noem maar op. 

Dus aan alle leden die hun steentje bij dragen, jij maakt onze vereniging tot wat die is! Bedankt! 

 

Contributies 

De contributies worden sinds oktober weer per kwartaal geïnd, zoals dat voor de pandemie altijd 

gebeurde. 

Het bestuur heeft de leden hierover niet tijdig geïnformeerd. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. 

Als je toch liever maandelijks je contributie betaalt, stuur dan een mailtje aan secretaris@ckv-

excelsior.nl. 

 

Nieuwe leden 

In 2021 hebben veel nieuwe leden zich bij onze vereniging aangesloten. 

Wij hebben met open armen verwelkomd: 

Rik en Pim bij de senioren, Mariana bij de aspiranten en (diepe hap adem); Erlijn, Rob, Hugo, Evi, Ivar, 

Cas, Vasco, Puck, Tatum, Dara, Anouk, Sigi, Noud, Thomas, Fenne en Luuk bij de pupillen. 

En als kers op de taart: Kees bij de pinguïns! 

We hopen dat alle nieuwe leden zich snel thuis voelen bij Excelsior! 

 

  

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

Sint en piet zijn er ook dit jaar weer bij! 

Sint en Piet komen dit jaar weer naar Excelsior! Op vrijdag 26 november is er groot bakfestijn op het 

veld, waarbij Sinterklaas en zijn trouwe pieten aanwezig zullen zijn. 

Om 17:45 uur ben je welkom om mee te doen met een bakworkshop georganiseerd door Carolien. 

Tussendoor zullen de pieten een ware pietentraining geven, waarin zij hun pietenskills zullen 

tentoonstellen en jullie ook nog eens wat zullen leren. Doe dus vooral je sportkleding aan! Na de 

training worden de gebakjes helemaal op- en afgemaakt om te tentoonstellen, of om lekker op te 

peuzelen... Voor de ouders is er vanaf 20:00 uur buiten het clubhuis koffie, thee of warme chocomel 

met wat lekkers te verkrijgen. De kinderen kunnen tussen 20:00 en 20:30 uur opgehaald worden. 

Dus zit jij bij de pinguïns, of in de F t/m de D, geef je dan op om dit feest met Sint en Piet niet te 

missen! Ook trainers van teams in deze categorieën kunnen zich opgeven om te komen helpen deze 

leuke avond in goede banen te leiden. Ben je nou nog te jong voor de penguïns, maar wil je wel graag 

bij Sint en Piet op Excelsior zijn, dan kan je je toch opgeven, maar moet er wel een ouder mee om je 

persoonlijk te begeleiden.  

Geef je dus op! Sint en Piet kijken ernaar uit jullie allemaal weer te zien. 

Groet, Sint en Piet 
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Praatjes en mededelingen 

Korfbalstars: Kerstclinics 
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Praatjes en mededelingen 

Senioren 

Er zijn deze week geen mededelingen van het wedstrijdsecretariaat. 

 

Junioren 

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 

Dan zit nu toch echt het 1ste deel van het veld erop voor alle teams. Afgelopen zaterdag speelden de 

B3, C3 en de D2 nog een wedstrijd. Voor de D2 nog een hele belangrijke wedstrijd want alleen bij winst 

zouden ze gedeeld kampioen worden met Odo. 

 

Zie hieronder het verslag van de D2 en de C3: 

 

D2: De D2 moest om 10.30 spelen in Maasland. Helaas kon Reinout deze wedstrijd niet meedoen ivm 

corona. Hiervoor in de plaats speelden Demian mee en hadden we Roos als reserve. 

De D2 kwam na ongeveer 5 minuten spelen op een 0-1 voorsprong. De verdediging hield het goed 

dicht en kreeg Odo enkele kansen die er gelukkig niet ingingen. Na de vakwissel wisten we op 0-2 te 

komen en eindigden we voor rust met een 1-3 voorsprong. Verdedigend ging het echt goed. De 

kansen die de D2 weg gaven waren er niet veel. In de rust aangegeven het spel wat ruimer te maken in 

de aanval en verdedigend goed scherp te blijven want soms liepen we achter de tegenstander aan. 

Direct na rust verkleinde Odo onze voorsprong en was de stand 2-3. De D2 ging volle bak door en 

werkte er met elkaar aan waardoor het 2-4,3-4 en 3-5 werd. De laatste vakwissel. Wat was het 

spannend. Gelukkig werd er snel de 3 punten verschil gemaakt en kon het niet echt meer mis gaan om 

net zoals Odo het kampioenschap binnen te halen. Van 3-5 werd het 3-6, 4-6, 4-7, 5-7 en werd 

uiteindelijk de eindstand 5-8. 

KAMPIOENEN. Super goed gedaan D2.  

C3: Vandaag voor de c3 ook de laatste veld wedstrijd tot de zaal een zwaar bevochten wedstrijd met 

een hoop invallers allemaal hartelijk bedankt de wedstrijd bleef 32,5 minuut op 0-0 staan dit kwam 

eigenlijk door 2 sterke  verdedigings vakken zoal wij als kcc hield de verdediging de boel goed dicht en 

kwamen er aan bijde kanten bijna geen kansen tot echte kansen halverwege de 2de helft viel de 1-0 in 

het natte weer dan toch en gingen we iets vrijer spelen in de aanval en werd er in de verdediging nog 

steeds volgehouden om goed kort er op te verdedigen waardoor we tot 3-0 konden uitlopen en ook 

deze pot tegen kcc wonnen nu lekker de zaal in en als we dit weten vol te houden kunnen we daar nog 

leuke dingen gaan laten zien  

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Praatjes en mededelingen 

Nieuw F Team: 

Vanaf de zaal gaan we starten met een F3      . 

In de F3 gaan de volgende kinderen spelen: Anouk, Elise, Puck & Tatum.  

Zoals jullie zien zijn dit 4 kindjes. Tijdens de wedstrijd zal dit aangevuld worden met kinderen uit de F2 

of de F1. Dit bekijken we per week.  

Heb je nog een vriendje of vriendinnetje, broertje of zusje die het leuk vind om mee te komen doen 

dan zijn ze van harte welkom om een keer mee te komen doen. In de zaal gaan ze trainen op dinsdag 

en woensdag in de kerkpolderhal. 

 

E2 & E3: Vanaf de zaal komt Lizz spelen in de E3 en schuift Wouter door naar de E2. 

 

Anouk, Elise,Lizz,Puck & Tatum heel veel plezier met de wedstrijdjes. 

Clinic zaterdag 6 november : 

Zaterdag 6 november wordt er een clinic georganiseerd door Korfbalfit. Korfbalfit is een online 

korfbalplatform gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van fysieke en technische 

korfbaltrainingen. De clinic vind plaats in onze eigen sporthal de Buitenhof. Tijdens de clinic zullen de 

Mookies ook open zijn voor een lekker bakkie koffie of thee. Vanaf de tribune kan er ook gekeken 

worden naar de clinic. 

9.00 - 9.45 Groep 1: F & E 

9.50 -10.50 Groep 2: D4,D3,D2, D1 

10.55 -11.55 Groep 3: C3, C2, C1  

12.00 -13.00 Groep: 4: B3, B2, B1 

Zorg dat je op het tijdstip van beginnen omgekleed aanwezig bent zodat we direct kunnen starten met 

de clinic. 

Kan je er echt niet bij zijn, meld je dan even af bij je trainers. 

 

Pinguïns: 

De pinguïns zullen vanaf 6 november starten met de zaaltrainingen in de gymzaal in de Brahmslaan. De 

training zal zijn van 11:15 tot 12:15 

Heb je broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes die je kennis wilt laten maken met korfbal neem ze 

dan een keer mee naar de training. 
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Praatjes en mededelingen 

Zie hieronder nog even een schema van alle belangrijke informatie voor de komende weken. 

   

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 

 

Groetjes, 

Jeugd TC 
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Wedstrijdverslagen 

Wedstrijdverslag TOP Arnemuiden 3 - Excelsior 2 

Vandaag stond het altijd lastige Top Arnemuiden op het programma! Het belooft een ultieme wedstrijd 

te worden, met in het ene vak de topper Rik in de basis naast het supertalent Jop en de ervaren Lisanne 

met onze altijd enthousiaste Emily. In het andere vak begonnen we met onze Surinaamse international 

Shera, de man die al heel zijn leven op de club Excelsior loopt: Okker en het oude bekende DKC duo 

Fabian & Sanne. 

Bij het vertrekken werd er al goed nagedacht aan de teambuilding, om niet met 3 auto's te gaan zijn 

we met 2 prop volle auto's gegaan om al een feestje te maken op de heen weg omdat we wisten dat 

we niet zonder punten terug zouden komen naar Delft 

Onderweg was er al een wedstrijd gaande tussen de 2 chauffeurs, wie er het eerste zou aankomen op 

deze locatie en waar het hardst gefeest zou zijn inde auto. Wie deze nou echt heeft gewonnen is nog 

altijd de vraag!  

Bij aankomst waren we goed optijd om in te schieten, daarop hadden we al gewonnen tegenover Top 

Arnemuiden. Die kozen de warmte en droogheid boven een goede voorbereiding (wat uiteindelijk de 

doorslag heeft gegeven!). Na het inschieten kwamen we bij elkaar in de kleedkamers voor de 

bespreking. Met het duidelijke verhaal van Kelly dat het verdedigend wel goed zit in de ploeg, maar dat 

er in de afronding en de pasing wel veel meer uitgehaald kon worden. Hier waren we het over eens en 

zouden we extra op gaan letten in de wedstrijd. 

Bij het warmlopen hebben de spelers geëist dat de lucht zou opklaren en dat het zonnetje er door 

heen zou komen, we spelen immers in het verre zuiden toch? 

Voordat de wedstrijd is gestart komen we met z'n allen bij elkaar voor de laatste peptalk van de 

aanvoerdster.... Shera!  

Dit kan niet meer mis gaan! 

Wat een monster peptalk was dat, net zo sterk als haar vorige verslag van de wedstijd, beweerden ze 

zelf. Niks was minder waar, wat een peptalk was dit! Kunnen menig aanvoerderers Jasper en Ryan van 

leren! 

De wedstrijd zelf: 

We begonnen ijzer sterk, maar de ruime voor sprong bleef uit. Wij konden dit ook niet waarmaken en 

vlak voor rust stonden we 1 punt achter. Excelsior mocht de bal uitnemen met nog 15 seconden op de 

klok: bal ging vanaf de midden lijn recht naar achter richting Okker, goed in zijn handen geplaatst en 

hij schoot... Net mis, bal stuitert 2x op de korf en wordt hoog afgevangen door Fabian. Hij vangt hem af 

en maakt een poging voor de korte kans en scoort! Met een mooie 6-6 de rust in, meer verdient maar 

we moeten het ermee doen. 

Bespreking in de rust was weer duidelijk. Kelly had de juiste aanwijzingen gegeven: Verdedigend zit het 

wel allemaal snor, aanvallenend moet er beter geschoten worden, niet meer te kort en ook niet 

mandloos. 

Met deze aanwijzingen gingen wij de kleedkamer uit en met nieuwe energie en veel zelfvertrouwen. 

Deze 2e helft ging uiteindelijk net zo moeizaam als de 1e helft. Er werden mooie ballen vanaf afstand 

er in geschoten! Korte kansen werden gecreëerd door het team en sommige werden ook verzilverd! Elk 

goal dat gemaakt werd voelde ook als een beslissende. Met nog 58 seconden op de klok en 2 punten 

verschil leek het gespeeld, echter de scheids dacht hier anders over. Het duurde allemaal maar lang en 

na de vraag naar de scheids hoe lang het nog spelen is, blijlt dat er nog 3,5 minuut te spelen was... 

Het scoren ging moeizaam dus elke onderschepping door de verdediging voelde en werd ook gevierd 

als een overwinning! De 2 punten verschil werd 1 punt en de spanning nam toe! Met een stand van 13-

Wedstrijdverslagen 
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Wedstrijdverslagen 

14 in de laatste minuut, dat wij dachten dat die al 5 minuten geleden in ging, ging daadwerkelijk in. Er 

is beweerd dat er een hoop grijze haren zijn bij gekomen door de stress, maar eind goed al goed: het 

bleef bij 13-14 in het voordeel van Excelsior. 

Winst is in de pocket en in de 1e helft van de competitie is op een mooie wijze afgesloten.  

Deze overwinning is mooi bekroond met een feest bij Excelsior. Dit was uiteraard een groot succes en 

er is ook nog een extra drankje gedronken op een jarige! Namens de hele selectie willen wij 

Corné nog feliciteren met zijn verjaardag. 

Wij zien jullie (supporters van Excelsior) graag bij de eerste wedstrijd in de zaal op 27 november om 

ons naar de overwinning te helpen! Uit of thuis, dat moet natuurlijk niet uit maken! 

Groetjes, 

Het 2e 

 

Stand opmaken met Excelsior 3 

30 oktober 2021 – it’s a rainy day… 

Enkel teams die een behoorlijk aantal andere teams in de poule hebben wagen zich 

vandaag nog op het kunstgras, de rest is al klaar. En wanneer ik dit opschrijf vraag ik me af 

(ik ken de volledige planning niet) of dit ook de laatste keer was dat we ons op dit 

betreffende kunstgras hebben mogen begeven. En staan we aan de vooravond van een 

schitterend nieuwe indeling van onze kunstgrasvelden. Maakt het moment nostalgischer 

dan we ons gister hebben gerealiseerd. Maar, zoals altijd als ik aan het schrijven sla, ik 

dwaal (nu al ) af. Vorige week een mega stand neergezet van 7-32….ja je leest het goed 32 

doelpunten (dat was heel wat applaudisseren aan de kant verzekerde Vito als reserve). Met 

door Ron als coach uitgedaagd om met een ruststand van 3-17 jezelf als doel te stellen om 

de 30 te behalen, kunnen we onze pet afnemen voor 32 goals. 

We kunnen dus echt wat als team – dat wisten we allemaal wel – maar het moet er toch 

ook een keer uitkomen. Er is afgelopen seizoen hard en consequent door iedereen getraind 

en gingen stap voor stap(je) vooruit. Met diverse blessures te kampen gehad, zoals ieder 

team helaas, maar daarentegen weer heeeeel veel mensen bereid gehad om bij ons te 

spelen en reserve te staan, waarvoor bij deze dank (heel mensen vanuit het 4e, zoals 

Sharmaine, Joyce, Jikke, Lisette, Simon (zei altijd ja, dank), Frank, Pim, Johan, Jesse, Ben en 

daarnaast Lotte, Fabian, Jasper, Emily en natuurlijk Jazz). Ik dacht, doe ik dat nou wel of niet 

mensen noemen….je vergeet altijd wel iemand. Ik dacht hell ya! Ik doe het, de lijst is 

gewoon te groot en daardoor noemenswaardig, maar mocht ik je onverhoopt zijn vergeten, 

laat het even weten en ik maak het goed ☺). 
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Wedstrijdverslagen 

Dan zaterdag 30 oktober, wij hadden wel wat goed te maken tegen de oude rotten van 

Oranje Wit, die ons in de 1e competitiewedstrijd stiekem overrompelde en wij? Wij waren 

simpelweg nog niet afgebakken als team. Maar nu….tsja…ik denk dat het bakproces van dit 

team echt heel goed op weg is. Ik kan er niets anders van maken dan dat we gister met z’n 

allen hebben gestreden, keihard voor elkaar hebben gewerkt en elkaar in de beste kwaliteit 

hebben doen uitkomen. Chapeau voor jullie allemaal. Heel heel veel zin in de zaal met jullie 

en met gelukkig Jill straks er weer bij en als nieuwkomer voor de zaal Wayne, die ons team 

korfballend, mentaal en gezelligheidstechnisch komt versterken.  

Tot in de zaal. 

Ryan en Linda   
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 6 november 

Team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 Vrij   

3 Vrij   

4 Vrij   

5 Vrij   

6 Vrij   

7 Vrij   

8 Vrij   

9 Vrij    

A1 Vrij   

A2 
Vrij   

B1 Vrij   

B2 Vrij   

B3 Vrij   

C1 Vrij   

C2 Vrij   

C3 Vrij   

D1 Vrij   

D2 Vrij   

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 

Er is geen programma bekend.
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Trainingsschema zaalseizoen 2021/2022  

  maandag dinsdag Woensdag Donderdag 

  Buitenhof Wippolder Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof  

17:30-18:30   
E1/E2/E3, 

F1/F2 
   D1/D2 17:30-18:30 

17:45-18:45     
E1/E2/E3, 

F1/F2 
  17:45-18:45 

18:00–19:00 A2/C3/D4 C1/D1/D3  B2/D3/D4  B3/C2/??  18:00–19:00 

18:30-19:30   B2/B3/D2    C1/B1 18:30-19:30 

19:00-20:00 S7/S8 A1/B1  A2/C2/C3  S5/S6  19:00-20:00 

19:30-20:30       S3/A1 19:30-20:30 

20:00-21:00   S3/S6  S7/S8 *    20:00-21:00 

20:30-22:00       S1/S2 20:30-22:00 

21:00-

22:00/22:30 
  S1/S2 S4/S9 *    

21:00-

22:00/22:30 

* = roulatie 

 

Trainingstijden zaal 
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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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