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Praatjes en mededelingen 

In het zonnetje! 

Beste Leden van Excelsior, 

Het gebeurt zelden dat ik een plekje in een clubblad vraag maar hier is de 

uitzondering op de regel. Mag ik even roddelen? Ik wil het namelijk graag even 

hebben over Leen van den Hooff, jullie onvolprezen voorzitter. Wat hebben 

jullie het getroffen met hem. In de afgelopen maanden heeft hij zich vol 

ingezet voor de herinrichting van het sportpark, eerste fase, waarbij jullie 

prachtige velden hebben gekregen dankzij het feit dat er verkast moest 

worden om de Rugby Club Delft te faciliteren. De herinrichting werd namelijk 

in gang gezet voor het realiseren van het nodige 2de rugbyveld dat voldoet aan 

de regels die daarvoor gelden. Jullie hoofdveld werd gedraaid en een stukje 

opgeschoven. Dat klinkt simpel maar dat was het niet. Het was met name Leen 

die elk detail de revue liet passeren. Hij dacht aan een extra geluidskabel, 

maakte zich terecht druk over de bevestiging en de rails van de 

reclameborden, bedacht samen met de gemeente een beplantings-plan naast het clubhuis en wist een 

echt pleintje in te laten richten. En de spelers zitten droog op de splinternieuwe spelersbanken.  Zonder 

Leen was er niet in detail zo’n goed doordacht plan gerealiseerd. Hij overlegde veelvuldig op het park 

en volgens Gonny woonde hij daar bijna en daarin heeft zij volkomen gelijk. Dank “dat wij Leen mogen 

lenen”. Vandaag had hij om 11 uur een verlaat ontbijt bij Intratuin en mag dat alsjeblieft. Daarvoor was 

hij vanmorgen al om 7 uur op het veld om de 2 splinternieuwe garageboxen die geplaats werden te 

begeleiden. En ook daar werd tevoren aan alles gedacht (en gecheckt waardoor het toch niet mis ging). 

Enne…. hij neemt het mij niet kwalijk dat ik er soms niet bij kan zijn omdat mijn andere plichten roepen. 

Daarvoor kan ik altijd op alle begrip van Leen rekenen.  

Dankjewel voor de fijne 

vriendschappelijke samenwerking 

Leen! De dagelijkse contacten met 

de projectleiders van de Gemeente 

Delft die, laat ik dat ook noemen, 

meer dan voortreffelijk meewerken 

zijn voor Leen heel vanzelfsprekend 

omdat hij credits heeft verdiend. Van 

de vroege ochtend tot de late avond 

heeft Leen zich zoals altijd in de 

afgelopen tijd vol ingezet en hij is 

daarmee de voorzitter waarop jullie 

ongelofelijk zuinig en trots mogen 

zijn. Ik roep op om hem eind april bij 

de opening een daverend applaus te 

geven, iets wat hij vast niet wil, maar 

soms heeft zelfs Leen niets te willen!  

Roel Swaap 

Voorzitter stichting sportpark Biesland 

 

 

 

 

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Op 20 april heeft het bestuur de Algemene Ledenvergadering gepland. In een eerdere editie van de 

korfpraat heeft gestaan dat deze vergadering voorlopig zou plaatsvinden op 11 april, maar om 

planningstechnische redenen bleek dit niet mogelijk. 

Al onze leden zijn van harte uitgenodigd om de vergadering fysiek bij te wonen in het clubhuis, om 

20:00 uur starten we. 

De voorlopige agenda is als volgt: 

• Opening 

• Vaststellen agenda 

• Mededelingen van het bestuur 

• Ingekomen stukken 

• Goedkeuring notulen jaarvergadering 12 april 2021 

• Jaarverslagen 2021 

• Beleidsverantwoording 2021 

• Financieel jaaroverzicht en rapport kascommissie 

• Uitreiking jaartrofee 

• Bestuursverkiezing 

• Bestuursplannen 2022 

• Begroting 2022 

• Verkiezing kascommissie 

• Rondvraag 

• Sluiting 

U krijgt nog een uitnodiging in de mail met een uitgebreidere agenda, de notulen van de vorige ALV, 

en alle jaarverslagen en relevante stukken. 

We hopen u te zien op de 20e ! 

 

Excelsior en Ronald Berrevoets per direct uit elkaar  

Excelsior-hoofdtrainer Ronald Berrevoets heeft besloten om per direct zijn functie neer te leggen. 

Berrevoets heeft aangegeven dat hij – na het teleurstellende einde van de zaalcompetitie - 

onvoldoende vertrouwen heeft in een succesvolle afloop van het komende veldseizoen. Excelsior 

betreurt, maar respecteert zijn keuze en bedankt Berrevoets voor zijn inzet de afgelopen anderhalf jaar. 

 

Excelsior zal op korte termijn proberen de vacante positie op interim-basis in te vullen voor de rest van 

het lopende seizoen. Hierbij is ook besloten om per direct niet door te gaan met assistent-trainer 

Ronald de Vreede om zo de eventuele interim-trainer met een volledig frisse blik de selectie te laten 

leiden. Excelsior bedankt De Vreede voor zijn jarenlange inzet als trainer/coach van verschillende 

Excelsior-teams. 
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Praatjes en mededelingen 

Marco Swikker interim-hoofdtrainer Excelsior 1 

Daags na het aangekondigde afscheid van voormalig hoofdtrainer 

Ronald Berrevoets heeft korfbalvereniging Excelsior een opvolger 

gevonden. Marco Swikker zal tot het einde van het seizoen met de 

scepter zwaaien bij het vlaggenschip van Excelsior.  

Swikker is geen onbekende in de korfbalwereld. Eerder stond de 52-

jarige coach o.a. aan het roer bij HKV/Ons Eibernest, Valto, Maassluis, 

ALO en toenmalig Korfbal League vereniging TOP Sassenheim. 

Swikker heeft van Excelsior een duidelijke opdracht meegekregen: 

handhaven in de overgangsklasse in de veldcompetitie.  

Handhaven lijkt een reële doelstelling voor de ploeg uit Delft. Met zes 

punten staat de nieuwe ploeg van Swikker keurig in de middenmoot, met vier punten voorsprong op 

de ploegen onder de degradatiestreep. De eerste competitiewedstrijd onder leiding van de in Rijswijk 

woonachtige oefenmeester lijkt wel direct een hele belangrijke. Op zaterdag 23 april staat een 

confrontatie met degradatiekandidaat ONDO (staan momenteel 7e met slechts twee punten) op het 

programma. De Delftenaren ontvangen de ploeg uit Zeeland dan op hun totaal verbouwde complex. 

Eerder werd al bekend dat Jorrith Ekelmans na afloop van het huidige korfbalseizoen de nieuwe 

hoofdtrainer wordt van Excelsior. 

 

Uitnodiging: officiële opening van ons ‘nieuwe’ complex 

In verband met de herinrichting van Sportpark Biesland is er de afgelopen maanden keihard gewerkt. 

Op 14 december 2021 ging de schop in de grond en werd er gestart met de werkzaamheden. Nadat 

onze oude korfbalvelden werden verwijderd en er nieuwe velden werden aangelegd mogen we nu toch 

wel stellen dat we beschikken over de mooiste korfbalvelden van Delft (zo niet van Nederland!)! 

Daarom willen wij jullie graag van harte uitnodigen om de opening van ons “nieuwe” complex met ons 

te komen vieren op zaterdag 23 april 2022. Voorafgaand aan de wedstrijd van ons vlaggenschip zal 

wethouder Schrederhof de officiële opening van onze nieuwe korfbalvelden verrichten. 

Na afloop van de wedstrijd van Excelsior 1 zal er de mogelijkheid zijn om (hopelijk in een heerlijke 

zonnetje) gezellig na te borrelen onder het genot van een hapje en een drankje. 

Het belooft een feestelijke, gezellige dag te worden, en we hopen van harte dat u in de gelegenheid 

bent om deel te nemen! 

 

Programma zaterdag 23 april 

14:20 uur Excelsior 2 – KCC/CK Kozijnen 4 

15:30 uur Officiële opening door wethouder Karin Schrederhof 

16:20 uur Excelsior 1 – ONDO 1 

17:30 uur Start borrel 

 

Hopelijk tot de 23e! 

 

Spelochtend kinderen 2-8 jaar 

Zaterdag 23 april: aanstaande zaterdag organiseren we een spelochtend voor onze jonge leden en 

hun vriendjes. Iedereen is welkom om kennis te maken met onze club.  
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Praatjes en mededelingen 

Heb je jonge kinderen in je omgeving? Attendeer ze op deze leuke ochtend op de 1e dag van de 

meivakantie. Er zijn korfbalspelletjes, het springkussen, schminken en nog meer leuks! 

Graag van te voren aanmelden via ledenwerving@ckv-excelsior.nl 

De eerste week vriendjestraining zijn goed bezocht! Afgelopen week waren de eerste 

vriendjestrainingen van dit seizoen en de opkomst was prima! Bij de F en de E hebben er ruim 10 

nieuwe kinderen meegedaan. Het weer was super en de nieuwe ouders zijn verwelkomd met een kopje 

koffie of thee. Na de training vielen de kinderen traditiegetrouw aan op de limonade en schalen fruit.  

Komende week zijn er opnieuw vriendjestrainingen, dus vraag kinderen in je omgeving om een keer 

gezellig mee te doen!  

P.S. tijdens de training zijn er al heel veel posters uitgedeeld om op te hangen op de basisscholen. Fijn 

dat iedereen dat wil doen. Leden werven doen we samen! 

 

 

Stukje van de Pinguïns 

De eerste veld training was weer een feit. De 

training stond in het teken van Pasen. We hebben 

eerst onze spieren warm gemaakt met als 

warming up paashaas tikkertje. Vervolgens gingen 

we schieten op de palen. Er zijn mooie doelpunten 

gemaakt. Het laatste half uur van de training zijn 

we paaseieren gaan zoeken achter het clubhuis. Er 

werd goed gezochten en wat hadden we een 

plezier met elkaar!  

Welkom Jay, Leo en Lieselotte. Super leuk dat jullie 

ons willen komen helpen tijdens de training.  

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

Volgende week is het vriendje training, neem vooral gezellig een vriendje of vriendinnetje mee naar de 

training.  

 

Lidmaatschap opzeggen voor 1 mei 

Het ziet er naar uit dat we komend jaar weer lekker kunnen korfballen, en zelfs in een gloednieuw 

sportpark, dus dat wil je uiteraard niet missen! 

Wil je toch je lidmaatschap opzeggen, dan moet je dit doen vóór 1 mei door dit schriftelijk of per e-

mail aan het secretariaat doorgeven. Doe je dat niet, dan ben je weer voor een jaar lid. 

Wil je gewoon lid blijven hoef je daar dus niets voor te doen. Wil je wel lid blijven maar niet meer 

korfballen? Geef dit dan ook vóór 1 mei aan, anders blijf je spelend lid! 

Het emailadres van de secretaris is secretaris@ckv-excelsior.nl 

Het bestuur 

 

Filmen bij de selectie 

Alle thuiswedstrijden van het eerste en tweede team van onze 

vereniging worden gefilmd.  De film wordt door de staf en de 

spelers gebruikt om te verbeteren. En we nemen deel aan een 

“video site”  waar alle deelnemende verenigingen de wedstrijden 

opzetten. Hierdoor is voor de staf en de spelers  mogelijk de 

tegenstander van te voren te analyseren.  Meedoen aan deze 

“video site” is niet vrijblijvend en de vereniging betaalt er geld 

voor.  

Verschillende teams zijn in principe 1 keer in de tweede helft van 

het veld aan de beurt om te helpen filmen.  Twee filmers per keer 

is genoeg. Maar met je team de wedstrijd kijken is ook heel leuk. Is 

je team aan de beurt om te filmen, stem dan met elkaar en je 

coach af wie er de helden van de week zijn en gaan filmen. Afmelden is helaas niet mogelijk, andere 

teams zijn ook een keer aan de beurt.  Ruilen met een ander team kan natuurlijk wel. 

Datum Team Wedstrijd Tijd aanwezig 

23-04-2022 Excelsior B2 16:15 uur Excelsior 1 – Ondo 1 15:45 

23-04-2022 Excelsior B1 14:20 uur Excelsior 2 – KCC 4 13:50 

Graag 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn 

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

Schoolkorfbal  

Vrijdag 20 mei 2022 van 16:00 t/m 19:00 

Er wordt weer een Schoolkorfbaltoernooi georganiseerd op het sportpark Biesland door Excelsior, 

Fortuna en DES. Het mag weer!!! Deze zal worden gehouden op vrijdagmiddag/avond: 20 mei van 

16:00 uur tot 19:00 uur. Op deze middag/avond kan Excelsior jouw hulp hard gebruiken, denk onder 

andere aan het fluiten van de wedstrijden, het begeleiden van een team, klaarzetten en opruimen van 

palen en lijnen; verkoop in de kantine. Kortom er is genoeg te doen die middag/avond. Graag willen wij 

je dan ook vragen om deze middag/avond alvast vrij te houden, indien mogelijk natuurlijk, en je te 

zijner tijd op te geven om te kunnen helpen. 
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Wedstrijden 

Senioren 

Aanstaande zaterdag begint de veldcompetitie voorjaar 2022, een vreemd begin, want na deze 

zaterdag zijn alle ploegen vanwege de meivakantie weer 2 weken vrij; de competitie gaat dan weer 

verder op 14 mei. 

Voor Excelsior 1 staat wel meteen een belangrijke wedstrijd op het programma, de thuiswedstrijd tegen 

ONDO uit Middelburg. Deze wedstrijd winnen levert het 1e direct een comfortabele voorsprong op 

t.o.v. deze tegenstander. 

Hopelijk gaan we een mooi voorjaar tegemoet met veel leuke wedstrijden, zeker op onze nieuwe 

Biesland accommodatie. Succes, allemaal. 

Attentie: de speeldata zijn: 23 april, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 11 juni en 18 juni. 

Omdat de maanden mei en juni vol zitten met vakanties en feestdagen een dringend verzoek mij z.s.m. 

te laten weten als je verhinderd bent, want ook het verplaatsen van wedstrijden is in deze periode geen 

sinecure. 

Willeke 

  

Junioren 

Komende zaterdag start de competitie. De speeldata zijn: 23 april, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 11 juni en 18 

juni. Weet je nu al dat je er een zaterdag niet bij bent? Meld je dan alvast af bij je coaches en bij Thijs. 

Succes in de nieuwe poules van vier! 

 

Jeugd 

Veldcompetitie voorjaar 

Het KNKV heeft de indeling voor het veldseizoen gemaakt. De voorjaarscompetitie zal er 1 zijn met 

“gaten” in de tijd: door feestdagen in de maanden april, mei en juni en de meivakantie zal er worden 

gespeeld op de volgende zaterdagen: 

 - 23 april; weet je nu al dat je dan op vakantie bent? Meldt dit dan snel aan de afbeladressen. 

 Mogelijk kunnen zij dan proberen om een wedstrijd te verplaatsen. De wedstrijd van de F1 is 

 reeds verplaatst. 

 -14, 21 en 28 mei (weekend van Hemelvaart); weet je nu al dat je dan op vakantie bent? Meldt 

 dit dan snel aan de afbeladressen. Mogelijk kunnen zij dan proberen om een wedstrijd te 

 verplaatsen. 

 -11 en 18 juni 

Nieuw is dat de scheidsrechters zichzelf kunnen indelen. Erik is donderdag langs geweest met de lijst 

en het zelf inschrijven werd als zeer prettig ervaren. A.s. dinsdag zal de lijst weer aanwezig zijn. 

Trainingen 

In de meivakantie is er geen trainen mede omdat er op 30 april en 7 mei niet gespeeld wordt. De 

trainingen op dinsdag 26 april en donderdag 28 april en dinsdag 3 mei en donderdag 5 mei vervallen 

voor alle B t/m F teams. Komende week is er nog wel trainen op 19 en 21 april. 

Het is de jeugd TC gelukt om voor de B2/B3 trainers te vinden die in roulatie trainen zullen geven op 

donderdag: 

21 april Lucia & Hessel 

28 april en 5 mei geen trainen 

12 mei Wesley & Leonie/Roxanne 

19 mei Marit & Lynn 

26 mei Hemelvaartsdag geen trainen 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijden 

Uitslagen  

Geen uitslagen 

 

Wedstrijdverslagen 

Geen wedstrijdverslagen 

  

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 23 april 

Team Teamleden Afwezig Reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Emily, Femke, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin 

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

  

 

3 
Demi, Jill G, Jill K, Marieke, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Sven, Vito, Wayne 

Demi, Marieke 

Fabian M 

dame S4 of S5 

heer S4 of S5 

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

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

  

5 
Elke, Floor H, Floor de J, Leanne, Lotte 

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

  

6 
Cynthia, Gina, Minoesch, 

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

Vrij  

7 
Anouk L, Bernice, Danique, Linda, Lucia, Yra 

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

  

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 

Lynn 

 

 

 

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Fabien, Nathalie, Veronique 

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

 Wedstrijd wordt verplaatst 

A1 
Dani, Inger, Lucia, Sanne 
Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  

Dani, Inger Invallers en reserves volgen 

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud 
Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 

Lieselotte, Maud Cristina (B2), Maya (B2) 
Piet (A1), Paul (A1) 

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 
David, Martin, Thijs, Finnian 

  

B2 Britt, Cristina, Eline T., Hennieke, Jeslyn, Josyne, Lizzy, Maya, Sofie Vo.   

B3 
Anne, Marlou 
Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

  

C1 
Elize, Lise, Nathalie, Yara, Zonne 
Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

 

Jurjen 

 

Daniël (C2) 

C2 
Evi N., Femke, Lisa, Mijke, Sanne H., Stephanie 
Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 

  

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 
Justin, Senne, Thomas, Vince 

  

D1 
Amber, Fiene, Milou, Roos, Yessica, Sem 
Jip, Jop, Rob 

 

Jip 

 

Otis (D2) 

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 
Anthony, Beau, Erik, Otis, Reinout 

Rebecca 

Reinout 

Milou (D1), Roos (D1) 

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 
Jens, Kai, Thomas, Yannick 

  

Beau (D2) 

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

 Sanne (D3),  

Jens, Kai, Yannick (D3) 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 
Daan, Ramon 

  

E2 
Britt, Dorien 
Eduard, Noud, Tom, Wouter  

Eduard, Tom  Evi (F1)  

E3 
Ezra, Lizz 
Ivar, Krijn, Thomas P. 

Krijn, Ezra Mika, Twan (F1)  

F1 
Evi V, Sigi 
Arthur, Mika, Twan 

Arthur, Sigi Wedstrijd wordt verplaatst 

F2 
Dara, Fenne 
Daaf, Dex, Finn, Luuk 

  

F3 Anouk, Elise, Puck, Tatum, Rufus  Tatum, Puck Wedstrijd wordt verplaatst  

 

 

 

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 Erik  

Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijden 

 Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 23 april       

         
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD Excelsior 1 - ONDO (M) 1 14:15 16:15 Marco   1K40 Nicole & Erik 

R1F Excelsior 2 - KCC/CK Kozijnen 4 13:15 14:20 Kelly   1K40   

R3O Excelsior 5 - Die Haghe 4 09:45 10:30   Robin v.d. K 1K40   

S-074 Excelsior 7 - Paal Centraal 3 11:00 11:55 Rob G Robertjan H 1K40   

A-057 Excelsior A2 - Fortuna/Delta Logistiek A6 13:00 14:00 Marijn, Nathan Lucia B 2aK40   

B-068 Excelsior B2 - Valto B4 11:15 11:45 Merit Jop de B 2aK40   

C2G Excelsior C1 - IJsselvogels C1 12:45 13:20 Okker & Iris KNKV 1K40   

C-076 Excelsior C2 - Avanti/Post Makelaardij C5 09:00 09:30 Pauline & Elvira Joost G 1K40   

D-082 Excelsior D1 - ONDO (G) D2 09:15 09:45 Marieke Noa J 2aK40   

D-085 Excelsior D2 - Avanti/Post Makelaardij D3 10:15 10:45 Lisette & Nicole Wesley N 2aK40   

D-090 Excelsior D3 - GKV (H) D1 12:30 13:00 Robert & Martin Frank D 2aK40   

E-143 Excelsior E3 - Phoenix E2 11:30 12:00 Renzo & Sten Wesley N 3b1K24   

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

R2J Die Haghe 3 - Excelsior 3 11:00 12:30 Linda, Ryan Baambruggestraat 10, Den Haag 1K40 zelf regelen 

R2M KCC/CK Kozijnen 5 - Excelsior 4 14:30 16:00   Sportpark Schenkel, Capelle a/d IJssel (in oranje) 1K40 zelf regelen 

S-068 KCC/CK Kozijnen 7 - Excelsior 8 13:00 14:30 Willeke Sportpark Schenkel, Capelle a/d IJssel (in oranje) 1K40 zelf regelen 

S-075 Nieuwerkerk 8 - Excelsior 9 12:30 14:00 Wordt verplaatst De Kleine Vink Veld, Nieuwerkerk a/d IJssel 2aK40 Wordt verplaatst 

A-051 Fortuna/Delta Logistiek A5 - Excelsior A1 11:00 12:00 Yasmin Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 

B2G Nieuwerkerk B2 - Excelsior B1 09:30 10:30 Vito & Jazz De Kleine Vink Veld, Nieuwerkerk a/d Ijssel 1K40 regelt contactouder 

B-071 Twist B2 - Excelsior B3 09:00 10:00   Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 1K40 regelt contactouder 

C-079 Nieuwerkerk C4 - Excelsior C3 10:00 11:00 Johan, Nynke & Koen De Kleine Vink Veld, Nieuwerkerk a/d Ijssel 3K40 regelt contactouder 

D-094 Korbis D4 - Excelsior D4 09:30 10:30 Marco & Fabien Sportpark Sniep, Waddinxveen 1aK40 regelt contactouder 

E-127 Avanti/Post Makelaardij E5 - Excelsior E1 09:30 aanw 10:00 Pim & Maud Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 regelt contactouder 

E-135 KCC/CK Kozijnen E2 - Excelsior E2 09:00 10:00 Astrid, Britt & Josyne Sportpark Schenkel, Capelle a/d IJssel (in oranje) 5K24 regelt contactouder 

F-065 KCC/CK Kozijnen F1 - Excelsior F1 08:00 09:00 Wordt verplaatst Sportpark Schenkel, Capelle a/d Ijssel (in oranje) 4K24 Wordt verplaatst (naar 18 mei?) 

F-079 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Excelsior F2 09:30 aanw 10:00 Simon Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2c1K40 op eigen gelegenheid 

F-078 ONDO (G) F5 - Excelsior F3 09:30 10:30 Moniek & Margreet Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 3G (G) regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30  Ouders? – 3x   1K40=hoofdveld K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00  Ouders? – 3x   2aK40=veld 2 voor oude garageboxen; met dugouts   

14:00 16:45  Excelsior 7  - 4x   3aK40=veld 3 achter hoofdveld; 4K40=veld 4 achter veld 3   

16:45 19:30  Excelsior 3  - 4x   2b1K24/2b2K24, 3b1K24/3b2K24=monovelden veld 2 & 3 (rood)   
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  Dinsdag  Woensdag Donderdag    

  Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 1 Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4   

18.00-18.30   
E1/E2/E3, 

F1/F2/F3 
D3, D4 D1, D2 

  

B1 
E1/E2/E3, 

F1/F2/F3 
D1, D2  D3, D4  

18.00-18.30 

18.30-19.00     18.30-19.00 

19.00-19.30 

B1 

 

C1, C2, C3 A1, A2 B2/B3 

  

S3, C1 A1, A2 B2/B3 C2, C3 

19.00-19.30 

19.30-20.00 

S3 

  19.30-20.00 

20.00-20.15 
 

S7/S8 S6 

  

S4 

  

S7, S8 

   20.00-20.30 

20.15-20.30 

S9 

     20.15-21.15 

20.30-21.00 

S1/S2 S1/S2 

S5/S6  

  20.30-21.00 

21.00-21.15           21.00-21.15 

21.15-21.30           21.15-21.30 

21.30-22.00        21.30-22.00 

Veld 1 is het hoofdveld direct bij de kantine 

Veld 2 is het veld voor de (oude) garageboxen; met dug-outs 

Veld 3 is het veld achter het hoofdveld 

Veld 4 is het veld achter veld 3 

 

 

 

 

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 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

19-04-2022 Vriendjestraining 18-19 uur, locatie: ’t veld 

20-04-2022 Jaarvergadering vanaf 20:00 uur, locatie: ’t veld 

21-04-2022 Vriendjestraining 18-19 uur, locatie: ’t veld 

22-04-2022 Sportdag Max Havelaar 10-17 uur 

23-04-2022 Veldopening voor jong en oud 

23-04-2022 Spelochtend kinderen 2,5-8 jaar! 10:30-12:00 uur 

13-05-2022 Teamuitje Excelsior 9 

20-05-2022 Schoolkorfbal vrijdag 16:00-19:00 uur 

26-05-2022 Dubbelschiettoernooi 

01-06-2022 Oostpoort sportdag tot 13:00 uur 

09-06-2022 Sportdag Cornelis Musiusschool tot 15:00 uur 

09-07-2022 DVA op de velden (2 weken) 

17-06-2023 Excelsior 103 jaar 
 

 

Schoonmaakrooster 

Datum (vrijdag) Team Coördinator 

22 april Excelsior 1 Reinier 

29 april Excelsior 2 Jasper 

6 mei Excelsior 3 Vito 

13 mei Excelsior 4 Sharmaine 

20 mei Excelsior 5 Lex 

27 mei Excelsior 6 Gina 

10 juni Excelsior 7 Danique 

17 juni Excelsior 8 Nathan 

24 juni Excelsior 9 Carolien 

 

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 

 

 

Kalenders & roosters 
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