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Klaverjassen 

  
 KLAVERJASSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor de grote Clubactie gaat op 14 september van start. De senioren zullen 

we vragen mee ook loten te kopen. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen.  

Loten van de grote clubactie 

Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,-per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging CKV 

Excelsior. Met De Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. Bovendien maken 

kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en kun jij als 

verkoper ook te gekke prijzen winnen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten (ver)koopt dit 

jaar. Omdat wij jouw inzet waarderen mag ieder jeugdlid €0,50 van ieder verkocht lot in zijn/haar eigen 

spaarpot doneren. Net zoals voorgaande jaren zal de verkoop van loten via verkoopboekjes gaat. En 

ook dit jaar kan je online loten verkopen met je eigen verkooplink.  

Verkoopboekjes 

Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. De koper kan via het 

verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QR-code of verkooplink) of hij vult zijn 

gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag 

eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift en 

per e-mail. Als iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon een bedankbriefje (zit rechts naast 

Praatjes en mededelingen 

Vind je het ook leuk om een kaartje 

te komen leggen? 

Kom dan naar de klaverjasavond op  

Vrijdagavond 11 november 

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 

Graag vooraf aanmelden via de 

website, zodat we weten hoeveel 

deelnemers we verwachten 

Aanmelden via de website: 

www.ckv-excelsior.nl 

Voor vragen kan u ook mailen naar: 

nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

http://www.ckv-excelsior.nl/
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het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel. Bekijk de instructie van online loten verkopen via 

het verkoopboekje op de binnenkant van de vooromslag.  

Online 

Je ontvangt van ons op 24 september een e-mail met daarin onze de link naar de verkooppagina en 

een persoonlijke verkooplink. Deel de link met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail en 

social media en verkoop zo loten. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper 

afgeschreven en de koper ontvangt het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail. 

Wanneer, waar en hoe? 

De Grote Clubactie 2022 start op zaterdag 24 

september. Vanaf die datum mag je beginnen 

met loten verkopen. Je mag de loten verkopen 

aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, 

vrienden en buren. Let erop dat je verantwoord 

loten verkoopt tijdens de coronacrisis en dat de 

lotenkopers 18 jaar of ouder zijn! De Grote 

Clubactie loopt tot 21 november en de trekking 

is op 7 december. 

Leuke acties bij Excelsior! 

Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan 

ontvang jij ook nog een mooie extra prijs. 

Iedereen die 25 loten of meer verkoopt ontvangt 

in december een medaille. Is jouw boekje vol? 

Vraag dan even een nieuwe aan een van je 

trainers. De ingevulde boekjes kun je deponeren 

in de inleverbox die op de bar staat. De uiterste 

inleverdatum voor de verkochte loten via de 

boekjes is 6 november. Succes met de verkoop! 

 

Trainingspak kwijt 

Op de zaterdag van het gave beginfeest, heeft mijn dochter Stephanie haar gloednieuwe trainingspak 

maat XS in het plastic in een dug-out laten liggen. Micke heeft hem gevonden en in de kantine 

neergelegd. Wie heeft hem opgeruimd en kan mij zeggen waar hij nu is?  

Roelf, vader van Stephanie 

Dit kan naar de Korfpraat redactie worden gemaild, of op het veld aan de desbetreffende vader gemeld 

worden. 

 

Vriendjestrainingen geslaagd 

Afgelopen week waren er zowel op dinsdag en donderdag als bij de Pinguïns een flink aantal nieuwe 

kinderen aanwezig.  

Jullie hebben zaterdag vast en zeker het gigantische blauwe springkussen wel zien staan!  

Alle nieuwe kinderen hebben deze bijzondere sleutelhanger gekregen met de uitnodiging om nog eens 

te komen.  
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Onze eigen kinderen waren stiekem wel een beetje jaloers op dit cadeautje...... 

Leerkrachten bij onze club?  

Wisten jullie dat het heel goed werkt als de juf kaartjes in de klas uitdeelt?  

De ledenwerving is daarom benieuwd wie bij Excelsior nog meer voor de klas staat. Dan krijg je bij de 

volgende vriendjestrainingen een stapel kaartjes om uit te delen!  

Stuur een berichtje naar; ledenwerving@ckv-excelsior.nl     Leden werven doen we samen 

Groetjes van de ledenwerfcommissie 

Mirjam, Sofie, Malika en Nicole 

 

Lief en Leed commissie 

In deze korfpraat willen wij ons aan jullie voorstellen: de nieuwe Lief&leed commissie van Excelsior. Wij 

zijn Desirée (moeder van Britt B2 en Elize C1), Karen (moeder van Stefan C1 en Erik D2) en Manora 

(moeder van Mijke C2).  

Ken je iemand die iets leuks te vieren heeft, of iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? 

Laat het ons weten, dan kunnen wij ervoor zorgen dat diegene een fijn kaartje krijgt van Excelsior. Zo 

hopen we ervoor te zorgen dat iedereen zich bij de club en bij elkaar betrokken voelt. 

Verder gaan wij zorgen voor attenties op de dag van de scheidsrechter, de dag van de vrijwilliger enz. 

Excelsior heeft een heleboel enthousiaste vrijwilligers, dus er valt veel te bedanken! 

Voor het doorgeven van lief of leed kun je een mailtje sturen naar liefenleed@ckv-excelsior.nl.  

Alvast bedankt! 

Desirée, Karen en Manora 

 

mailto:ledenwerving@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

De laatste zaterdag van september begon regenachtig, dus de teams die vroeg moesten spelen 

hadden pech en die laat hadden geluk, want de middag was de beste tijd om te spelen. 

De vroegste wedstrijd was (op eigen verzoek) voor Excelsior 6, dat al om half 11 op Biesland ONDO 4 

ontving. Het 6e begon flitsend en liep uit naar een dikke voorsprong van 5 punten bij rust; in de tweede 

helft kwam ONDO met een aantal goede schoten nog helemaal terug en werd het spannend, maar het 

6e hield de winst in huis met 16-15. 

De wedstrijden van Excelsior 3 en 8 waren verplaatst, maar alsnog vertrokken 5 ploegen naar 

uitwedstrijden: in Dordrecht speelde Excelsior 4 ondanks de regen een leuke wedstrijd tegen Sporting 

Delta 3, sportief en heel spannend met een 12-13 overwinning als resultaat.  

Excelsior 5 is dit seizoen ongekend sterk begonnen, en het 5e behield de ongeslagen status door in 

Bleiswijk ook Weidevogels 4 met ruime cijfers, 11-18, te verslaan.   

De laatste ploeg die al vroeg moest vertrekken was Excelsior 7, en zij speelden voor de 2e week op rij in 

de regen, wat het scoren niet bevorderde; in Ridderkerk werden ze met 9-6 verslagen door KCR 8. 

De ploegen die aan het eind van de middag speelden hadden qua zon meer geluk: 

Excelsior 9 speelde in De Lier met coach Renzo tegen Valto 7 en won met 10-14. In Pijnacker had 

Excelsior 10 het moeilijker tegen Avanti 8, de aanvallen liepen moeizaam omdat spelers elkaar nog 

moeten gaan vinden; de eindstand was 13-7. 

Excelsior 1 en 2 speelden thuis op Biesland in uitstekende omstandigheden tegen KOAG 1 en 2. Bij het 

2e startte Iris in de basis voor een halve wedstrijd na haar blessure, terwijl Pim helaas vlak voor de 

wedstrijd met een blessure moest afhaken. Excelsior 2 nam in de eerste helft een behoorlijke 

voorsprong, met een 11-6 ruststand, maar liet KOAG 2 in eerste instantie in de tweede helft wat 

terugkomen. Toch werd het een degelijke 24-19 overwinning.  

Excelsior 1 had een perfecte start en zette KOAG direct op een achterstand door in de eerste 3 

aanvallen 100% te scoren (2x Jelmer, en 1 x Wayne). Op deze flitsende beginfase werd in hoog tempo 

voortgebouwd naar een 14-7 voorsprong halverwege. En ook na de rust kwam KOAG er niet meer aan 

te pas; de eindstand werd na veel leuke aanvallen 25-14. 

 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 opnieuw thuis, met een uitgangssituatie die alle 

ingrediënten heeft om tot leuke spannende, veel publiek verdienende wedstrijden te leiden. Eerst 

Excelsior 2, na 3 wedstrijden alleen koploper(!) tegen Oranje Wit 3, en daarna Excelsior 1 in de derby 

tegen Valto 1 uit De Lier, de mede-koploper na 3 wedstrijden.  

 

Willeke 

 

Junioren 

Na de overwinning en de feestelijke seizoensopening van vorige week werd deze week helaas verloren 

van Dunas A2. Aan de teamgeest lag het niet, want een grote groep bleef nog op het veld hangen op 

deze door zon en regen afgewisselde zaterdag. Volgende week tegen de derde en laatste 

tegenstander, Nexus A1. 

 

Jeugd 

Competitie: 

Wedstrijdsecretariaat 
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Afgelopen zaterdag werd de derde ronde van de najaarscompetitie gespeeld. De weersvoorspellingen 

waren vrijdag rampzalig voor zaterdag maar achteraf gezien viel het reuze mee met de hoeveelheid 

regen die viel. 

Tot nu toe hebben de B2, C1, E4 alle wedstrijden gewonnen. Maar ook andere jeugd teams zijn nog in 

de race voor het kampioenschap. 

Kampioenswedstrijd 

Aanstaande zaterdag kan de E4 bij winst op Die Haghe E6 de eerste kampioen worden van het najaar 

seizoen 2022. De E4 bestaat uit speelsters en spelers die pas lid zijn geworden! Succes E4 bij het spelen 

van jullie eerste kampioenswedstrijd!  

Het is natuurlijk veel leuker om gehuldigd te worden tijdens een thuiswedstrijd in de Excelsiorkantine! 

Daarom zal de huldiging plaatsvinden na de thuiswedstrijd van zaterdag 8 oktober rond 12:30. 

Onderstaand de stand per 25 september: 

Poule E-145 

 

Wedstrijdwijzigingen: 

De wedstrijd van afgelopen zaterdag 25 september van de F3 is verplaatst naar woensdag 5 oktober 

17:00 in Den Haag. 

De wedstrijd van de C2 van zaterdag 8 oktober tegen KCC C1 is vervroegd naar 10:15. 

Spelregelwijziging 

Onderstaande spelregelwijziging is dit seizoen ingegaan: 

In Nederland was het gangbaar dat, als er een speler op de grond lag, er een 1-schotsregel was. Dit is 

echter geen onderdeel van de spelregels. Er mag gewoon worden doorgespeeld.  

Vanaf nu staat in de spelregels dat het spel gestopt moet worden als een speler die valt en/of 

geblesseerd raakt zonder contact niet onmiddellijk kan opstaan en in een positie blijft die een 

mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen. Hierbij is met name het cursieve deel relevant. 

Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige 

spelers zich ergens anders bevinden. 

 

 

 

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk 
Goals 

voor 

Goals 

tegen 
Doelsaldo 

Punten in 

mindering 

1 Excelsior E4 3 6 3 0 0 21 3 18 0 

2 
Die Haghe 

E6 
3 4 2 1 0 11 8 3 0 

3 Dunas E4 3 2 1 2 0 15 13 2 0 

4 

Avanti/Post 

Makelaardij 

E7 

3 0 0 3 0 4 27 -23 0 
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Excelsior B2 wint Delftse derby! 

Kwart over elf verzamelen is een prima tijd voor de pubers van onze B2. We verzamelden bij Fortuna en 

het wedstrijdplan wordt goed doorgenomen. Na het opwarmen en lekker inschieten ging onze B2 

voortvarend van start, Hennieke scoort de 0-1 en zet daarmee de toon van deze wedstrijd. 

Excelsior B2 was goed gemotiveerd om deze Delftse derby te winnen en ook Marlou laat zien dat er 

geen ander plan is. Met een prachtige doorloop scoort ze de 0-2. 

Fortuna iet wat beduusd herpakt zich en schiet de 1-2 erin. Een prachtige onderschepping van Sten 

zorgt weer voor balbezit in onze aanval en het is Lizzy die een kans krijgt met een doorloop. Deze gaat 

helaas mis, maar Britt staat afvang en bezorgt de bal bij Lizzy voor een nieuwe kans die ze zeker benut, 

met een mooi schot scoort zij de 1-3. 

Ondanks het goede lopen van Anne weet onze aanval de voorsprong niet te vergroten en is het 

Fortuna die op gelijke hoogte komt en na de 2-3 dus ook de 3-3 erin schiet. 

Er worden extra aanwijzingen gegeven over het 

aanvallen vanaf de andere kant in verband met de 

stevige wind en de passes moeten echt beter 

anders wordt dit een overwinning voor de 

thuisploeg.  

Gelukkig is daar Jasper met een mooie doorloop 

waarmee Excelsior weer de voorsprong pakt 3-4. 

Direct daarna vergroot onze B2 de voorsprong na 

diverse schoten van Jasper en goede afvang van 

Britt en Anne is er nog een kans voor Britt, maar 

uiteindelijk is het Jasper die de 3-5 erin schiet.  

Nadat Fortuna terugkomt naar een 4-5 weet Jasper 

de volgende aanval van Fortuna te onderscheppen 

waarna Hennieke de 4-6 kan scoren mede dankzij een goede afvang van Sten. 

In de rust worden de puntjes op de i gezet en komt Josyne erin voor Marlou. 

Direct de eerste aanval in de tweede helft wordt er goed rondgespeeld en is het wederom Jasper die 

weet te scoren, 4-7. 

Dan komt Fortuna nog één keer dichterbij in deze wedstrijd met twee keer scoren in korte tijd en zo 

staat het 6-7. 

Justin laat zien dat hard werken beloont en schiet met een prachtig afstandsschot de 6-8 binnen. Jasper 

weet een strafworp te benutten en zet zo 

de 6-9 op het scorebord.  

Dan volgen er mooie kansen voor Lizzy en 

Anne en mist Fortuna een strafworp. Er 

wordt nog even gewezen op het feit dat 

goede passing belangrijk blijft en dan is 

daar een schot van Jasper die de      6-10 

erin schiet. Fortuna scoort hun zevende, 7-

10 en nadat Sten zich licht blesseert blijft 

hij doorzetten nadat zijn coacht erop wijst 

dat Van Vleuten met een gebroken 

ellenboog ook wereldkampioen is 

geworden 😊 

 

Wedstrijden 
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Na een mooi één-tweetje met Josyne is het Hennieke die de 7-11 erin schiet en nadat Fortuna hun 

laatste punt scoort, 8-11 is het uiteindelijk in de slotfase van deze wedstrijd Anne die haar harde 

werken beloont ziet worden met een mooi schot en daarmee de eindstand noteert 8-12. 

Onze B2 heeft deze wedstrijd gewonnen door ontzettend hard werken en neemt de koppositie in deze 

poule voor haar rekening. 

 

Excelsior C1 rustig van start in Nieuwerkerk aan de IJssel 

De eerste twee wedstrijden van deze competitie werden door onze C1 vrij makkelijk gewonnen we 

waren benieuwd naar de tegenstander van vandaag, Nieuwerkerk C2. Het was vroeg verzamelen op het 

veld waardoor de autorit ook heerlijk rustig verliep. Eenmaal aangekomen in Nieuwerkerk aan de IJssel 

was het tijd voor koffie of thee voor de coaches en ouders en de kinderen gingen zich rustig aan klaar 

maken voor de wedstrijd die wel eens belangrijk kon zijn om de eerste plaats in de poule in te nemen 

in plaats van te delen met Nieuwerkerk. 

Na de voorbespreking en het opwarmen kon de wedstrijd in de miezerregen van start gaan.  

Waar de verdediging van Excelsior nog even wakker moest worden ging Nieuwerker direct na het 

eerste fluitsignaal scherp in de aanval en opende de score 1-0. 

Dit schudde onze aanval wel wakker, werd er gedacht langs de 

kant, maar het lukte ze niet om de korf te raken. Er waren veel 

kansen met veel schoten maar het leek wel prijsschieten waarbij er 

geen prijs werd gewonnen. Uiteindelijk na meerdere pogingen is 

het Elize die de stand gelijk maakt met een mooi schot 1-1.  

Dan lijkt Excelsior wakker te zijn geworden en komen er meerdere 

mooie aanvallen, een afstandsschot van Stefan ketst uit de korf en 

na een mooie onderschepping van Tijn is het Evi die ook een 

goede kans krijgt. Na het schot van Evi staat Jurjen vrij onder de 

paal en weet hij de voorsprong voor Excelsior te noteren 1-2.  

Nadat de aanval van Nieuwerkerk weer was onderbroken is het Evi 

die een prachtige doorloop mist, maar daarna met een prachtig 

afstandsschot de 1-3 erin schiet. 

Een doorloop van Elize rolt even later uit de korf, maar het is 

Demian die wel weet te scoren met een doorloop op aangeven 

van Yara en hij scoort nog net voor rust de 1-4. 

Na de rust zijn er weer veel kansen voor Excelsior met schoten van Elize en Demian. De aanval van 

Nieuwerkerk wordt goed verdedigd door Jurjen. Het is duidelijk dat de heer van Jurjen alleen maar naar 

binnen wil en Jurjen dus goed afstand moet houden (vanuit 

betrouwbare bron langs de lijn😊). 

Na twee wissels van Nieuwerkerk zijn er nieuwe tegenstanders 

voor Stefan en Lise. 

Het lijkt er op dat Nieuwerkerk een goede peptalk heeft gehad in 

de rust want zij komen terug naar 2-4 door een mooi schot van 

de lange dame bij Nieuwerkerk. 

Een schot van Stefan wil er niet in gaan, maar de verdediging van 

Excelsior is scherp en er worden meerdere aanvallen van 

Nieuwerkerk onderschept door Yara, Demian en Tijn. Ondanks dit 

weet Nieuwerkerk toch weer dichterbij te komen en scoren de 3-

4. De spanning keert terug in de wedstrijd. Excelsior zorgt weer 
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voor twee punten verschil nadat Stefan Jurjen vrij ziet staan onder de paal en Jurjen schiet de tweede 

poging raak 3-5. 

Lisa en Daniël zijn warmgelopen en komen erin voor Lise en Stefan. 

Lisa onderschept direct een aanval van Nieuwerkerk en bij de aanval van Excelsior begaat Yara haar 

dame een overtreding waardoor Yara een strafworp krijgt. Ondanks het geroep van Nieuwerkerk blijft 

Yara geconcentreerd en scoort prachtig de 3-6. 

Dan volgt er een één-tweetje tussen Demian en Elize waarna Elize een mooie doorloop scoort op 

aangeven van Demian 3-7. 

Dan komt Nieuwerkerk nog één keer dichterbij door twee keer te scoren 5-7. Met nog twee minuten 

op de klok is er een mooi schot van Tijn en afvang van Elize. Daarna krijgt Elize de bal weer van Demian 

voor een mooie doorloop en zij bepaalt hiermee de eindstand op 5-8. 

 

Excelsior D2 tegen ALO 

Op zaterdag 24 september is er 8 keer gescoord door CKV Excelsior en 11 keer door ALO, Excelsior D2 

onder andere: Lieve, Luz, ,Olivia,Sanne van de H, Erik, Jens, Kai en Yannick een hele goede wedstrijd 

gespeeld en daar mogen ze trots op zijn! 

 

Berichten uit de coaches-/trainersapp 

F1 

De F1 heeft vanmorgen al om 9u bij Nieuwerkerk tegen de F2 gespeeld. Het werd een hele leuke 

wedstrijd. Waar in de vorige wedstrijden de ballen nog wel eens door de handen glipten, werden ze nu 

wel gelijk gevangen. Dit hielp enorm in het snel omschakelen van de verdediging naar de aanval. Er 

werden dan ook veel kansen en mooie doelpunten gecreëerd. Verdedigend waren we ook feller dan de 

tegenstander en zelfs tegen 5 pakten we er veel ballen uit. We konden dit ook 4 kwarten lang 

volhouden en uiteindelijk wonnen we met 2-8. Goed gedaan! 

E2 

Vandaag mocht onze E2 tegen KCR E2 spelen. Het was een vroege ochtend met regen. KCR had vorige 

keer van vriendenschaars gewonnen en was dus een geduchte tegenschader. KCR begon gelijk scherp 

en scoorde al snel de 1-0. Er vielen nog veel kansen voor beide teams, maar we gingen de rust in met 

een 1-0 achterstand. Na de rust kregen we nog een tegengoal, maar een minuut later scoorde Dorien 

een hele mooie strafworp. In de derde kwart scoorde Wouter en Krijn al snel de 2-4. Dorien maakte de 

eindstand op 3-5. Een hele spannende wedstrijd. Heel goed gespeeld E2! Bedankt Sigi voor het 

invallen. Groetjes,  

Josyne, Britt en Nynke 

E1 

De e1 mocht vandaag tegen reflex e1. We begonnen de eerste 10 min wat slapjes. Was zeker niet 

slecht maar we miste de scherpte in het omschakelen waardoor we al snel op een achterstand stonden. 

In de 2de 10 min ging echt een stuk beter, we waren feller, schakelde sneller en nog belangrijker, we 

scoorde. Al snel kwamen weer gelijk met Reflex. De tweede helft was een beetje een combinatie van de 

eerste 10 en de tweede 10 min. Af en toe waren we onze tegenstander kwijt en liepen we er een beetje 

achteraan en het volgende moment waren we weer snel en reageerde we goed op onze tegenstander. 

In de laatste paar minuten was het nog erg spannend, we konden gelijk komen en hadden zelfs kansen 

om voor de winst te gaan maar helaas Reflex wist in de slotfase te scoren waardoor we met 9-10 

verloren. Helaas, volgende keer gaan we er weer voor! Gr Renzo 

A1 
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Rond het middaguur was het de beurt aan de A1. Waar de ballen er vorige week niet in wilden vallen 

gingen we vandaag voortvarend van start. Goed samenspel resulteerde in een 9-5 overwinning! Dat 

voelde goed! Vooral blijven werken aan afronding en creativiteit A1. Vol vertrouwen gaan we deze 

week weer aan de slag om dit volgende week te laten zien. Leuke pot! 

C3 

de C3 mocht vandaag tegen de C3 Van meervogels aantreden een team dat we in iets andere 

samenstelling  al een beetje konden van onze wedstrijd voor het toernooi in zoetermeer we wisten wat 

ons een beetje te wachten stond en in tegenstelling van  onze 

eerste 2 wedstrijden begonnen we ook een stuk scherper 

iedereen vocht om de bal de verdediging hield alle ballen eruit 

en in de aanval ging de bal goed rond alleen die plank op de 

korf dat was ook gelijk de reden voor de rust stand 0-0 de 

tweede helft werd er weer scherp begonnen helaas konden we 

dit niet de hele 2de helft vol houden en vielen de doelpunten 

in de laatste 10 minuten wel kwamen we nog netjes van 0-1 

terug tot 1-1 en hielden we de tegen doelpunten beperkt tot 4 

maar als we in 1 wedstrijd minimaal een punt hadden verdiend 

was het vandaag met onze Fenna als supporter langs de lijn de team building na de wedstrijd was 

wederom heel leuk om te zien jullie zijn een heel leuk stel bij elkaar we gaan zo lekker door en dan 

komen die punten vanzelf 

B2 

De B2 hoefde vandaag voor de uitwedstrijd niet ver te reizen. We waren compleet deze week en 

hadden goed getraind. Fortuna was wel snel maar de B2 kon gebruik maken van hun lengte. De eerste 

helft hadden we nog wat moeite met verdedigen, maar de tweede helft was de focus er weer en 

hadden we alles onder controle. Een mooie 8-12 overwinning en een gezellige 3e helft. Groetjes trotse 

coaches Elvira en Pauline 

F2 

Het is zaterdag 24 september! Tijd voor wedstrijd nummer 3. Vandaag op het programma: THOR F1 uit 

Rotterdam. Voor de meeste Ajacieden van de F2 niet een standaard  wedstrijd.. maar de klassieker! 

Extra beladen maar gebrand op een overwinning! Onze Dex was er vandaag niet bij (beterschap), maar 

gelukkig wilde Arthur reserve staan vandaag. 

Het beloofde een natte wedstrijd te worden, en om 11.00 begon de wedstrijd in ons eigen stadion op 

sportpark Biesland. Een flitsende start en al snel wist onze F2 de eerste door het mandje te gooien. Via 

goede onderscheppingen en snel overgooien ging de F2 door om snel duidelijk te maken dat er 

vandaag niet gewonnen ging worden van de F2/Ajacieden. Voor de tegenstander uit Rotterdam werd 

dit al snel duidelijk en wisten dat ze alle zeilen bij moesten gaan zetten om de F2 niet te laten uitlopen 

tot een onoverbrugbare achterstand. Niets was minder waar want binnen de 10 minuten stond het er 

een 5-0 tussenstand op het scorebord.  

Een kleine peptalk en direct door naar het tweede kwart. Het was nat dus zo snel weer door met 

korfballen! Tegen de 5 van THOR was het een echt collectief van onze F2 dat er veel goede aanvallen 

wist uit te persen, en veel aanvallen van de tegenstander onschadelijk wisten te maken. Via 3 extra 

doelpunten gingen we rusten met een 8-0 stand. Volgens mij (ik weet het niet meer zeker) had 

inmiddels iedereen gescoord.. iets wat altijd goed verzorgt is bij de F2 (dat we allemaal scoren) 

Even wat limonade naar binnen werken, dat smaakt toch lekkerder dan al dat regenwater en door voor 

het volgende kwart. Arthur mocht ook even 10 minuten meedoen en die voelde zich als een vis in het 

regen(water). Met een paar rake schoten wist hij zijn invalbeurt te voorzien van een nieuwe paar mooie 

doelpunten. Het ging nu snel en we wisten er totaal 7!! te scoren in het derde gedeelte waardoor het 

15-0 was na het fluitsignaal van de scheidsrechter voor het einde van het 3e kwart. 
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Voor het laatste kwart hadden we als opdracht overal er strak op te gaan en extra ballen eruit te halen. 

Het laatste kwart gaat beginnen en THOR ging er alles aan doen om ook een doelpunt te maken. Dit is 

ze gelukt en ook THOR wist er 2 te maken in het laatste kwart. Ook wij gingen er nog even voor en 

door er veel ballen eruit te halen kregen we nog veel kansen. Uiteindelijk wisten we er 3 te maken nog 

maar voor ons als trainers was het het laatste kwart het belangrijkste dat we het verdedigende spel 

goed konden oefenen door even extra strak te verdedigen. 

De scheidsrechter fluit af bij een 18-2 eindstand. Een mooie en leuke wedstrijd om te zien voor het 

publiek en voor ons als trainers. Met veel energie in het spel kregen we extra veel aanvallen wat leuk 

was om te zien! Goed gedaan allemaal!! Tot dinsdag! Nicole en Wesley 

C2 

De C2 speelde vandaag thuis tegen Phoenix C3. De voorbereiding begon al verwarrend, wij schoten in 

bij de gasten en zij aan onze kant. Dat maakte ons niet uit, de scheids floot en we begonnen aan de 

wedstrijd. Al snel kwamen we op voorsprong. Langs de kant stond een troste coach! Helaas waren we 

onder de indruk van 

de coaches en het publiek van de tegenstander waardoor zij weer gelijk kwamen. Na heel wat goede 

aanvallen en het uitverdedigen werd het uiteindelijk 4-4! Trots op de strijd die zij hebben geleverd! 

🖤🖤 

D1 

Voor de D1 stond afgelopen zaterdag de wedstrijd van de poule op het programma, namelijk tegen 

Dijkvogels D1. Na een kennismaking met de ouders gingen we dan richting het koude Maasdijk. Helaas 

zonder Wouter, want die had een feestje van werk. Gelukkig kon een ander vertrouwd gezicht voor de 

kinderen mee, namelijk Lisette! 

De wedstrijd begon een beetje sloom en het stond dan ook lang 0-0. Na de eerste vakwissel ging het 

echter aan beide kanten los en stond het 4-4 met rust volgens de scheidsrechter. Het publiek, de 

spelers en de coaches hadden echter allemaal een andere stand: 4-5 of 5-4. Maar goed de 

scheidsrechter heeft altijd gelijk. 

De felheid van het tweede kwart van de eertse helft was voor tijdelijke aard. In de aanval waren we moe 

en verdedigend waren we onder de indruk van twee goede spelers van Dijkvogels. Dit resulteerde 

helaas in een 11-8 verlies. Ondanks het verlies hebben we weer heel wat goede dingen gezien en gaan 

we deze week weer hard training om a.s. zaterdag te winnen van Nieuwerkerk D2! 

E3 

De E3 moest zaterdag tegen Valto E3 de nummer 1 uit de poule. Onze E3 heeft hard getraind met 

name ook op het verdedigen, omdat Valto vrij makkelijk tot scoren komt (20 doelpunten per wedstrijd).  

De aandacht voor ons eigen korfbalspel is onze kracht en geeft veel vertrouwen dat een overname van 

de koppositie zeker mogelijk is en daar zijn ze dan ook vol voor gegaan.  

Ook Valto had zich goed voorbereid en ook zij wisten vandaag moeten we er tegenaan, want Excelsior 

wint ook makkelijke van de andere tegenstanders. Valto ging fel van start waardoor er al snel een 

achterstand van 2-6 op het scorebord stond. Ze liepen zelfs nog verder uit naar 3-10. Dit was toch even 

schrikken, maar er waren ook volop kansen tijdens onze aanvallen en onze toppers laten zich niet snel 

uit het veld slaan en kregen naar mate de wedstrijd vorderde meer grip op het spel waardoor ook meer 

doelpunten werden gescoord. De uiteindelijke eindstand was 9-15. Op naar de return op 15 oktober en 

dan gaan we er weer alles aan doen om te winnen. 

B1 

De B1 speelde zaterdag de wedstrijd tegen stadsgenoot Fortuna. Een wedstrijd waar wat spanning 

opstond voor sommige. 

Het begin van de wedstrijd was veel belovend, direct 1-0 en daarna was het spannend, vlak voor rust 

stond er nog 4-4 op het scorebord. Op dat moment brak helaas het zwakste gedeelte van de wedstrijd 
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aan, net voor rust en het eerste deel na de rust wist Fortuna de korf makkelijk te vinden en liep het uit 

naar 4-10. 

De B1 kwam nog wel iets dichterbij, maar de achterstand kwam het niet meer te boven. Eindresultaat 

8-12.  

Volgende week mogen we weer tegen Refleks, een tegenstander waar we eerder al van wisten te 

winnen. Als we de power uit die wedstrijd weer weten te vinden kunnen we weer volle bak voor de 

winst gaan! 💪🏻 
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Uitslagen 

Zaterdag 24 september    

      
klasse  wedstrijd        

OKD Excelsior 1 - KOAG 1 25 14   

R1H Excelsior 2 - KOAG 2 24 19   

R4K Excelsior 6 - ONDO 4 16 15   

A-052 Excelsior A1 - Nexus A1 9 5   

B1H Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B2 8 12   

C-074 Excelsior C2 - Phoenix C3 4 4   

C-080 Excelsior C3 - De Meervogels C3 1 4   

D-079 Excelsior D2 - ALO D1 8 11   

E-117 Excelsior E1 - Refleks E1 9 10   

E-120 Excelsior E3 - Valto E3 9 15   

F-053 Excelsior F2 - Thor (R) F1 17 2   

klasse  wedstrijd        

R2L Die Haghe 3 - Excelsior 3     verplaatst naar 27/9 

R2M Sporting Delta 3 - Excelsior 4 12 13   

R3S Weidevogels 4 - Excelsior 5 11 18   

S-061 Madjoe 4 - Excelsior 8     verplaatst naar 29/9 

S-072 KCR 8 - Excelsior 7 9 6   

S-073 Valto 7 - Excelsior 9 10 14   

S-078 Avanti/Post Makelaardij 8 - Excelsior 10 13 7   

B-061 Fortuna/Delta Logistiek B4 - Excelsior B2 8 12   

B-062 KCR B3 - Excelsior B3 4 3   

C2D Nieuwerkerk C2 - Excelsior C1 5 8   

D-077 Dijkvogels D1 - Excelsior D1 11 8   

D-086 VEO D2 - Excelsior D3 10 1   

E-122 KCR E2 - Excelsior E2 3 5   

E-145 Avanti/Post Makelaardij E7 - Excelsior E4 0 9   

F-052 Nieuwerkerk F2 - Excelsior F1 2 8   

F-065 ALO F2 - Excelsior F3     verplaatst naar 5/10 
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Opstellingen 1 oktober  

team teamleden afwezig reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Femke, Geeske, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne M, Yasmin 

Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Pim V, Rik, Ryan, Tjarko, Wayne, Wouter K 

 

Pim V 

 

3 
Demi, Jill G, Marieke, Yara 

Fabian G, Fabian M, Joost, Sven, Vito 

 

 

Dame S4 
(dins 27/9 Gina, Simon, Reinier, 

Jesse) 

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

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

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

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

 

Tim S 

 

 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Yra, 

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

Hanna  

 

7 
Bernice, Danique, Eline, Linda, Lucia, Myra, Naomi 

Hessel, Jordi, Marijn, Sander v V, Ties, Tim H 

 

Ties 

 

8 
Leonie, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 

Do 29-9 

Nynke, Leonie, 

Rachelle, Lars 

Danique, Yra, Linda,  

Marijn Job 

 

9 
Alicia, Annebertien, Elvira, Fabien, Nathalie, Veronique 

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

 

 

 

10 
Aniek, Anouk L, Dani, Inger, Sanne V 

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 

27 sept  

 

A1 
Demi, Lieselotte, Maud, Jeslyn, Maya, Eline 

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 
  

B1 
Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 

Martin, Mees, Micha B, Thijs,  
  

B2 
Anne, Britt A., Hennieke, Josyne, Marlou, Lizzy. 

Jasper, Justin, Sten 
  

B3 
Brigitte, Mariana, Merle, Sofie, Sanne H, Stephanie 

Daniel, Thomas v G, Nick, Rick 
  

C1 
Elize,  Evi N.,Lisa, Lise, Yara,  

Daniël, Demian, Jurjen, Stefan, Tijn 
  

C2 
Fenke, Fiene, Mijke, Roos, Sem, Sjors, Yessica 

Bjorn, Marten, Micha K., 

 

Marten 
 

C3 
Amber, Erlijn, Fenna, Jip K., Sanne v.N. 

Axel, Daan, Jip D., Jop, Fedde, .Sieme, Senne 

Fenna? 
 

D1 
Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Otis, Reinout 
  

D2 
Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  

Erik, Jens, Kai, Yannick 
 

 

Thomas (D3) 

D3 
Cyara, Flore, Lizz, Nora 

Abe, Daan, Eliott, Thomas, Ramon 
 

Lieve (D2) 

 

E1 
Hanna, Sophie, Britt M 

Tom, Eduard 
  

E2 
Dorien, Ezra 

Wouter, Noud, Krijn 
  

E3 
Evi, Sigi 

Ivar, Mika, Twan 

Sigi 

 
 

E4 
Mirelle, Elize 

Jim, Nathan, Roan 
  

F1 
Dara, Puck, Tatum 

Arthur, Daaf 

   

F2 
Anouk, Fenne 

Dex, Finn, Mees 
  

F3 
Elyse, Isa, Isabel, Mintu 

Luuk 
 Wedstrijd 28 sept 

 

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. Alleen bij 

ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

Spelers senioren Willeke  

Spelers jeugd A Thijs woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd B Erik de K. woensdag 19:00-20:00 

Spelers jeugd C Okker woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd D Robert  

Spelers jeugd E, F Nicole woensdag 18:00-19:00 

Scheidsrechters jeugd  B t/m F Erik de K. woensdag 19:00-20:00 
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Wedstrijdprogramma 

Dinsdag 27 september       
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accomodatie  veld  autorijders (ouders van) 

R2L Die Haghe 3 - Excelsior 3 18:00 19:15 Linda, Ryan Baambruggestraat 10, Den Haag 1K40 zelf regelen 

S-078 Fortuna/Delta Logistiek 7 - Excelsior 10 aw 19:30 20:00 Danique, Linda, Wesley Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 

Donderdag 29 september       
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accomodatie  veld  autorijders (ouders van) 

S-061           Madjoe 4 - Excelsior 8 19:30 20:45 Willeke Waardlaan, Rijnsburg 1aK60 zelf regelen 
 

Zie volgende pagina voor het programma van de zaterdag  



 

 

  

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 26 september 2022 17 

Wedstrijden Wedstrijden 

 

Zaterdag 1 oktober 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD Excelsior 1 - Valto 1 14:00 15:30 Jorrith, Kelly E. de Vos 1K40 Vito + Jazz 

R1H Excelsior 2 - Oranje Wit (D) 3 13:00 14:00 Gijs W. Olivier 1K40   

R3S Excelsior 5 - KVS/Groeneveld 5 10:45 11:40   Piet E 1K40   

R4L Excelsior 6 - Dunas 3 09:45 10:30   M. van der Ende 2aK40   

S-078 Excelsior 10 - Fortuna/Delta Logistiek 7 13:00 14:00 Danique, Linda, Wesley Willeke 2aK40   

B-061 Excelsior B2 - Phoenix B3 09:00 09:25 Elvira, Pauline Jordi G   1K40   

C2D Excelsior C1 - Tempo C2 12:30 13:00 Sanne, Rik scheidsrechter Excelsior 1K40   

C-080 Excelsior C3 - KVS/Groeneveld C3 10:10 10:40 Fabiën, Johan Jasper V 1K40   

D-077 Excelsior D1 - Nieuwerkerk D2 11:30 12:00 Jikke, Wouter Nathan op den K 2aK40   

D-079 Excelsior D2 - Valto D2 12:30 13:00 Martin, Robert Nathan op den K 2aK40   

E-122 Excelsior E2 - Vriendenschaar (B) E1 12:30 13:00 Britt, Josyne, Nynke Sander de H 3b1K24   

F-052 Excelsior F1 - KCC/CK Kozijnen F1 11:00 11:30 Simon Sven de V 3b1K24   

F-053 Excelsior F2 - Olympia (S) F1 09:00 09:30 Nicole, Wesley Naomi du P 3b1K24   

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

R2L Fortuna/Delta Logistiek 5 - Excelsior 3 aw 12:45 13:45 Linda, Ryan Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 

R2M Fortuna/Delta Logistiek 4 - Excelsior 4 aw 14:00 15:00   Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 1K40 op eigen gelegenheid 

S-072 KCC/CK Kozijnen 8 - Excelsior 7 10:30 12:00 Rob G Sportpark Schenkel, Capelle a/d IJssel (in oranje) 2aK40 zelf regelen 

S-073 Refleks 5 - Excelsior 9 09:15 10:30   Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 3bK40 zelf regelen 

A-052 Fortuna/Delta Logistiek A4 - Excelsior A1 aw 11:15 12:00 Carolien, Rob B Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 

B1H Refleks B1 - Excelsior B1 09:00 10:00 Job, Lisette Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 1K40 regelt contactouder 

B-062 KOAG B2 - Excelsior B3 12:45 14:00 Carrie Groene Wetering, Krimpen a/d Ijssel 3aK40 regelt contactouder 

C-074 GKV (H) C1 - Excelsior C2 11:30 12:30 Astrid, Joyce Bezuidenhoutseweg, Den Haag 1K40 (G) regelt contactouder 

D-086 Nieuwerkerk D4 - Excelsior D3 08:00 09:00 Marrijn, Yra De Kleine Vink Veld, Nieuwerkerk a/d Ijssel 3K40 regelt contactouder 

E-117 Dunas E1 - Excelsior E1 10:00 11:00 Sten, Renzo Stokroosveld, Den Haag 2b2K24 regelt contactouder 

E-120 Die Haghe E4 - Excelsior E3 10:00 11:00 Fenna,Maarten, Zoë Baambruggestraat 10, Den Haag 2b1K24 regelt contactouder 

E-145 Die Haghe E6 - Excelsior E4 09:00 10:00 Jay, Olivier Baambruggestraat 10, Den Haag 2b2K24 regelt contactouder 

F-065 Dunas F2 - Excelsior F3 10:00 11:00 Pim Stokroosveld, Den Haag 2b1K24 regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30 Daan (C3, Jip D (C3), Justin (B2) Hennieke (B2)   1K40=hoofdveld K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 F1 Margreet, F1 Monique, E2, E1   2aK40=veld 2 voor oude garageboxen; met dugouts   

14:00 16:45 Excelsior 9 (3x)   3aK40=veld 3 achter hoofdveld; 4K40=veld 4 achter veld 3   

16:45 19:30 Excelsior 1&2 (4x)   2b1K24/2b2K24, 3b1K24/3b2K24=monovelden veld 2 & 3 (rood)   
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 

  

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

18:00-18:15 
  

D1 

D2 

D3 

F1 

F2 

F3 

E1 

E2 

E3 

E4 

    

D1 

D2 

D3 

F1 

F2 

F3 

E1 

E2 

E3 

E4 

  
18:00-18:15 

18:15-18:30 18:15-18:30 

18:30-18:45 
    

C1 

    
18:30-18:45 

18:45-19:00 18:45-19:00 

19:00-19:15 
  

S3 

B1 

B2 

B3 

C3 

S10 

A1 
C2 

  

S3 

B1 

C1 

C2 

C3 

S10 

A1 

B2 

B3 

19:00-19:15 

19:15-19:30 19:15-19:30 

19:30-19:45 
     

19:30-19:45 

19:45-20:00 19:45-20:00 

20:00-20:15 

recreanten S6 
S7 

S8 

S1 

S2 

  

S4 

    
  

  
S7 

S8 

20:00-20:15 

20:15-20:30   

S9 

20:15-20:30 

20:30-20:45 
  

S1 

S2 

S5 

S6 

(S1) 

(S2) 

20:30-20:45 

20:45-21:00 20:45-21:00 

21:00-21:15 
  

S1 

S2 

        
21:00-21:15 

21:15-21:30   21:15-21:30 

21:30-21:45 
                

21:30-21:45 

21:45-22:00 21:45-22:00 

 

 

Trainingstijden veld 
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DE VERENIGING 

DA GEL IJ KS  BESTU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTU URSLEDE N  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIA AT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  Delft 

LEDEN A DMIN ISTR AT IE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTRO UWE NSPERSO ON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMM OD A TIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBS ITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME D IA  

   

COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

bericht over wedstrijdschema’s en trainingstijden, 

maar ook over belangrijke mededelingen en 

nieuwtjes. 

REDAC T IE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marit Nieuwerf, 

Sabine Nolet 

KO P IJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

Okker van Batenburg 

Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

Job van den Berg 

CON TAC T  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat: 

secretaris@ckv-excelsior.nl 

Filmschema 

Datum Wedstrijd Aanv Filmen Eigen wedstrijd Aanw. Trainers 

01-10-

2022 
Excelsior 2 - Oranje wit 2 14:00 B2 09:25 Thuis 13:45 

Pauline, 

Elvira 

 Excelsior 1 - Valto 1 15:30     

22-10-

2022 
Excelsior 2 - TOP (A) 3 14:00 B3 Vrij 13:45 onbekend 

 Excelsior 1 - ONDO 1 15:30     

 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

26-09-2022 kantine bezet: rijschool 

30-09-2022 schoonmaken Excelsior 5 

01-10-2022 Filmen 14.00-15.30 uur: B2 

01-10-2022 4e competitie zaterdag (15.30 uur Exc 1 - Valto) 

03-10-2022 kantine bezet: rijschool 

07-10-2022 schoonmaken Excelsior 4 

08-10-2022 5e competitie zaterdag (15.30 uur GKV/Enomics - Exc 1) 

14-10-2022 schoonmaken Excelsior 3 

15-10-2022 6e competitie zaterdag (16.30 uur KCR - Exc 1) 

21-10-2022 schoonmaken Excelsior 2 

22-10-2022 Filmen 14.00-15.30 uur: B3 

22-10-2022 7e competitie zaterdag (15.30 uur Exc 1 - ONDO) 

28-10-2022 schoonmaken Excelsior 1 

29-10-2022 8e competitie zaterdag (17.30 uur Swift - Exc 1) 

12-05-2023 Schoolkorfbaltoernooi  

24-06-2023 Excelsior 100 jaar 3 jaar later; let op in 2023!!! 

Voor de meest actuele agenda: https://www.ckv-excelsior.nl/agenda  

 

Schoonmaakrooster 

Datum Team Coördinator 

30 september Excelsior 5  Lex 

7 oktober Excelsior 4 en 10  Erik vd V 

14 oktober Excelsior 3  Vito 

21 oktober Excelsior 2  Okker van B 

28 oktober Excelsior 1  Wouter K 

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  

Kalenders & roosters 
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Kalenders & roosters Wedstrijden 

  legen  

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 


