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Wedstrijdsecretariaat 

Verslag bestuursvergadering 

Op 9 januari vond de eerste bestuursvergadering van 2023 plaats. 

Een aantal zaken stond op de agenda. 

 

Allereerst werd het lopende project "vrijwilligersbeleid" besproken. Hier zijn vorig jaar al veel dingen 

aan gedaan, maar er is nog meer werk aan de winkel. 

Zo gaat er geïnventariseerd worden hoeveel uren er per team door onze spelende leden wordt verzet, 

en wordt dit naast de set taken gehouden die gedaan moeten worden. 

Op basis hiervan kunnen planningen voor bijvoorbeeld de schoonmaak- en bardiensten gemaakt 

worden.` 

De manier waarop deze taken worden verdeeld zal dus iets anders verlopen dan in het verleden, maar 

daarover meer in toekomstige edities van de Korfpraat. 

 

Verder is er even nagedacht over de manier waarop onze thermostaat werkt. Het bestuur ziet een risico 

met de bediening hiervan op avonden waarop er kleinere groepen aanwezig zijn in de kantine. 

Zo kan er bijvoorbeeld vergeten worden om de kachel uit te zetten, of teruggezet worden naar een te 

hoge stand. Dit zou uiteraard financieel spijtig uitpakken, gezien de actuele energieprijzen. 

Opties die worden uitgezocht zijn de zogenaamde "overwerkknop", en een optie om de thermostaat 

op afstand, met e.g. een app, te kunnen uitlezen en instellen. 

Overigens zou zo'n tegenvaller gelukkig enigszins gecompenseerd worden door de prachtige 

opbrengsten van onze zonnepanelen. Die hebben dit jaar erg veel opgewekt en dit heeft ons veel 

gescheeld qua energieverbruik. 

 

Dan is het kort gegaan over de contributies voor 2023. Eerder meldde het bestuur dat de oplopende 

kosten goed in de gaten zouden worden gehouden, en dat een verhoging mogelijk nodig zou zijn. 

Dit lijkt vooralsnog niet nodig, dus de contributies blijven voorlopig onaangeraakt. Wel houdt het 

bestuur een slag om de arm, en wordt er na de komende ALV verder gekeken. 

 

Vanuit de jubileumcommissie kwam een update naar het bestuur. Er wordt heel goed en hard gewerkt 

aan allerlei activiteiten, zoals de bierproeverij en het schaatsen. 

Het bestuur hoopt dat het 100 jarig bestaan in alle leden leeft, en dat iedereen meedeelt in de viering 

van deze geweldige mijlpaal! 

 

Ik hoop u weer een inzicht te hebben kunnen geven in de bezigheden van ons bestuur. 

Met vragen en opmerkingen verblijdt u ons altijd, dus schroom vooral niet om van u te laten horen als 

u iets te zeggen hebt. 

 

Erik van der Kramer 

 

 

Van onze sponsor 
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Praatjes en mededelingen 

Vooraankondiging Vriendjestrainingen voor de E en F 

Er komen weer vriendjestrainingen aan! 

Komende week ontvangen jullie na afloop van de training allemaal een paar uitnodigingskaartjes voor 

de volgende vriendjestrainingen. Behalve deze kaartjes, krijgen jullie ook een verrassing uitgereikt, dus 

zorg dat je erbij bent! 

Wat is de bedoeling? 

Maak de uitnodiging persoonlijk, schrijf je eigen naam eronder en geef dit kaartje aan een klasgenoot, 

buurkind, neefje, nichtje, vriendje, vriendinnetje etc.  Als iedereen minimaal 1 uitnodiging uitdeelt, 

bereiken we heel veel nieuwe kinderen! 

De data voor de vriendjestrainingen zijn: 

Woensdag 1 februari van 17.45- 18.45 uur in Kerkpolder 

Dinsdag 7 februari van 17.30- 18.30 uur in Kerkpolder 

We zullen alle nieuwe ouders verwelkomen en verrassen met een kopje koffie of thee. Ook de 

limonade en fruit voor de kinderen zullen niet ontbreken. 

Leden werven doen we samen! 

Groetjes van de ledenwerving 

Mirjam, Nicole, Sofie en Malika 

 

  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Muziek hard, zacht of uit? 

 

Hard natuurlijk. Gewoon even lekker volume op 10 tijdens de warming up, lekker inschieten op het 

ritme en jezelf oppeppen voor de wedstrijd. Maar daar gaat dit stukje nu net niet over. 

Dit stukje gaat over dat allereerste moment waar je misschien al heel lang op hoopt of juist tegenop 

kijkt. Heb je net het rijbewijs gehaald, iedereen natuurlijk super blij, komt daar het moment dat je bent 

ingedeeld voor het rijden naar een uitwedstrijd. Je hebt immers het rijbewijs, mag papa's auto lenen, en 

zal toch een keer over die horde heen moeten. Of zoals Aniek tijdens het lessen nog zei "Echt nooit van 

mijn leven dat ik dat ga doen". Of neem nou Lonneke, haar eerste rit was wel bijzonder. Eerst die 

uitwedstrijd bij Reflex in de laatste seconde verliezen, daarna met 3 meiden op de achterbank (en ik op 

de bijrijdersstoel) dat relatief kort stukje weer terug naar de club. Geëmotioneerd, zeg maar gerust 

kwaad en teleurgesteld, even het volume harder. Dit geweldige liedje mag en kan je natuurlijk niet 

zacht luisteren. Even de frustratie eruit gooien en boven de muziek uit meeblerren, allemaal. En dan 

komt zo'n rood licht wel heel snel dichterbij, die stond net toch nog op groen???? 

Het kan natuurlijk ook het geval zijn dat je nog helemaal niet ingedeeld bent, zoals bij Bram. Die gaat 

dit stukje natuurlijk 5 keer opnieuw lezen. Voor Piet is het tegenovergestelde het geval, die kan het 

zichzelf niet meer herinneren (of is het snel weer vergeten). Bij zijn nieuwe club (huh, zeker een 

overstap gemaakt naar een studentenvereniging....) gaat de muziek standaard hard en wordt er uit 

volle borst meegeblérd. Minoesch weet het nog als de dag van gister: onvergetelijk. Iedereen lekker 

kletsen en zij gewoon cruisen in de waggie. 

Bij Geeske ging het heel relaxed, ze had natuurlijk al de vuurdoop gehad van die 2 etterbakken van 

broers. Die zouden haar wel even het fijne kneepje van het autorijden bijbrengen. Heb je dit gezien, 

heb je dat gezien, weet je de weg wel, dit is een schakelauto en ga je nog schakelen. Oké, dit heeft ze 

niet gezegd maar zou best gebeurt kunnen zijn als je de Batenburgjes een beetje kent. Voor haar was 

de eerste rit heel simpel "Dit doe ik wel even". Goed voorbereid en relaxed rijden, ze kende de route, 

auto zat vol en de sfeer zat er goed in. De een riep linksaf, de ander rechtsaf. Geen paniek, gewoon 

rustig 3 keer nadenken bij elke rotonde, elk verkeerslicht en zorgen dat je de juiste afslag neemt. Even 

terug de focus in en net doen of je alleen in de auto zit. 

En dan heb je natuurlijk ook altijd de uitschieters, die ene persoon waarvan je tijdens de lessen al weet; 

die komt er wel, alleen weet niemand hoe. Waarvan je weet; muziek op 10, subwoover, boombox met 

dubbele versterkers in de kofferbak. Qmusic het foute uur zal je niet snel horen, chips, nootjes en een 

ingebouwde biertap. Waarbij je op de parkeerplaats al hoort dat hij op de snelweg rijdt. En waarvan je 

weet dat de muziek nog harder gaat op het parkeerterrein van de tegenstander. Die moeten je 

natuurlijk  horen aankomen. En wij denken niet dat Wayne daar klassieke muziek heeft laten horen. We 

kunnen het nummer opnoemen, alleen is niet helemaal geschikt voor de jongste lezers onder ons. 

Voordat u denkt "wat is dat voor een rijschool en wat leert die instructeur aan zijn leerlingen?". Harde 

muziek leren wij dus niet, wij leren de focus en de verantwoordelijkheid te houden. Veilig heen en veilig 

terug. Alleen weten wij ook dat er andere regels gelden bij een uitwedstrijd, zo lang het veilig gaat en 

iedereen weet wat hij doet, doen wij net of we het niet horen. Knallen met die boxen dus. 

Veel luister en rijplezier. 

015 Rijopleidingen 
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Praatjes en mededelingen 

Jubileum schaatsen: 20 januari 2023 

 

We starten het nieuwe jaar voor onze jeugd weer gezellig en sportief. Op vrijdag 20 januari gaan 

we in aanloop naar ons jubileumfeest met de hele jeugd (pinguïns t/m A) schaatsen op de 

schaatsbaan in Rotterdam.  

We gaan de schaatsbaan op van 18:30 tot 20:00 uur.  We verzamelen om 17:45 uur op de parkeerplaats 

bij 't Veld. Rond 20:30 uur verwachten we iedereen weer terug. Om dit mogelijk te maken, hebben we 

jullie hulp nodig! We zoeken voor de heen- en terugweg ouders die kunnen rijden. In het 

aanmeldformulier kan je aangeven of je de heenweg, de terugweg of allebei kunt rijden. Alvast 

bedankt. 

De kosten zijn € 2,50 per persoon. Schaatsen neem je zelf mee. Heb je geen schaatsen en kan je ze niet 

lenen van een vriendje of buurmeisje? Dan kan je bij de schaatsbaan schaatsen huren voor € 6,00.   

We hopen dat heel de schaatsbaan de 20e zwart/wit kleurt. Geef je zo snel mogelijk op via de website 

(dit kan tot uiterlijk dinsdag 17 januari!).  

Tot dan! De jeugdcommissie 

Update:  

Wij hebben veel vragen gekregen van ouders die willen rijden en of zij dan konden blijven/mee 

schaatsen en of broertjes/zusjes dan ook mee mochten. Dit hebben wij kunnen regelen! Ook jullie 

kunnen kaartjes voor de schaatsbaan via deze weg betalen. (Ook voor alleen kijken rekent de 

schaatsbaan aan ouders entree) 

 

Kosten 

Ouders die rijden en willen blijven kijken: € 2,50 

Ouders die rijden en willen schaatsen: € 4,00 

Broertjes en zusjes van ouders die heen en terug rijden: € 2,50 

* Excl. schaatshuur 

https://www.ckvexcelsior.nl/betaling/9/schaatsen-20-januari-2023 

https://www.ckvexcelsior.nl/betaling/9/schaatsen-20-januari-2023
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Praatjes en mededelingen 

Jubileum bierproeverij: 10 februari 2023  

 

Na de succesvolle editie van januari 2020 organiseert de 'jeugd van toen' in aanloop naar ons 

jubileumfeest opnieuw een gezellige bierproeverij op vrijdag 10 februari. In deze jubileumeditie 

wordt een verscheidenheid van lekker en bijzondere biertjes geschonken. De kosten zijn € 25,00 

p.p. 

 

Mis het niet en geef je snel op! 

 

Wanneer: Vrijdag 10 februari 

Hoelaat:   20:00 - 23:00 

Waar:   't Veld 

Minimum leeftijd: 18 jaar 

 

Tot de 10e, 

Johan, Mark, Rob en Robin 

https://www.ckvexcelsior.nl/betaling/8/bierproeverij-10-februari-2023 

 

 

 

  

https://www.ckvexcelsior.nl/betaling/8/bierproeverij-10-februari-2023
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Praatjes en mededelingen 

Jubileumdag – 24 juni 

 

Gebruik de QR code, of deze link voor de ticketshop: https://ckv-excelsior.nl/jubileum 

 

  

https://ckv-excelsior.nl/jubileum
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Het jaar 2023 begon goed qua uitslagen, want 8 van de 10 seniorenteams wonnen hun wedstrijd dit 

eerste speelweekeinde. Minder prettig is dat we nog wel te maken hebben met een aantal 

geblesseerden en daar kwamen er deze zaterdag nog een paar bij. 

Belangrijkste wedstrijd thuis in de Buitenhof was de topper in de 1e klasse van Excelsior 1 tegen ONDO 

1 uit ‘s-Gravenzande. Met Jop in de basis voor Wouter, en met heel veel publiek op de tribune en na 

sfeervol oplopen ging de strijd in het eerste kwart gelijk op, maar na een 5-5 tussenstand liep Excelsior 

uit naar een 12-7 voorsprong bij rust. Dat zegt niet alles want in de tweede helft kwam ONDO sterk 

terug, en het verschil werd kleiner en kleiner, nooit minder dan 2 punten, maar het zorgde wel voor een 

heel spannende eindfase. Gelukkig bleef het verschil zo tot het eindsignaal: 19-17 winst, en versterking 

van de koppositie. 

De wedstrijd van Excelsior 2 tegen ONDO 2 kende een heel matige start want in de eerste 10 minuten 

werd helemaal niet gescoord, en tot overmaat van ramp viel Pim uit met een zware blessure. Mart viel 

uitstekend in, en het 2e ging rusten met een 8-4 voorsprong. In de rust van de wedstrijd was het 3e 

terug van hun uitwedstrijd en nam Vito de plek in van Mart. In de 2e helft liep Excelsior 2 uit naar een 

prima 17-12 overwinning. 

De dag was voor de senioren al goed begonnen door een denderende overwinning van Excelsior 6 op 

ALO 4. Na een 8-1 voorsprong halverwege werd lekker doorgescoord naar een 21-7 eindstand. 

Excelsior 5 had het een stuk lastiger tegen Dijkvogels 2; de hele wedstrijd had het 5e een minimale 

voorsprong, en de ploeg uit Maasdijk bleef fanatiek aandringen. Dat mocht niet baten, want het 5e won 

met 14-13. 

Hierna speelde Excelsior 8 tegen NIO 4, met Linda, en al snel ook Emily als invalsters. Vlak na rust wist 

het 8e een flink gat te slaan naar 13-5, waarna de eindstand 14-9 werd. Excelsior 7 ontving hierna ook 

een ploeg uit Rotterdam, Nikantes 4; beide ploegen waren qua spel gelijkwaardig, maar doelpunten 

maken lukte het 7e niet goed, waardoor een 8-12 nederlaag werd geleden. 

Er waren 4 uitwedstrijden, waarvan 2 eveneens tegen ONDO-teams, en ook die werden beide 

gewonnen: Excelsior 4 speelde tegen ONDO 3 met Lisanne voor het eerst in de basis, en Bertjan als 

reserve, terwijl Marieke als reserve direct doorreed uit haar eigen wedstrijd. Het 4e won deze wedstrijd 

vrij eenvoudig met 12-16 gewonnen. Een nog ruimere overwinning boekte Excelsior 10 op ONDO 8; 

dat werd een heel overtuigende 9-17. 

Tegen het onderaan staande Tempo 4 boekte Excelsior 3 ook een dikke overwinning, met Gina in de 

basis en Pim en Yra als reserves werd het in Alphen a/d Rijn een simpele 15-21. 

Excelsior 9 heeft in 2023 al 2 wedstrijden gespeeld, maar heeft dit seizoen helaas nog steeds niet 

kunnen winnen. Een week eerder werd het in Zoetermeer tegen het voor deze poule veel te sterke 

Meervogels 7 een ruime 24-9, nu was het verschil tegen Reeuwijk 4 veel kleiner: 19-15. 

Komende zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 uit in Moordrecht tegen IJsselvogels 1 en 2, en ook daar 

moet door beide ploegen gewonnen worden om de koppositie in handen te houden. Veel succes 

gewenst.  

Willeke 

 

Junioren 

Na de feestdagen en een vrij weekend staat komende week voor de A1 de eerste wedstrijd van 2023 

op het programma. Tot nog toe ongeslagen dit zaalseizoen, dus een mooie uitdaging om die lijn in het 

nieuwe jaar door te trekken.  

 

Jeugd 

Wedstrijdsecretariaat 



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 januari 2023 10 

Wedstrijdsecretariaat 

Competitie: 

De afgelopen weken is een aantal wedstrijden niet doorgegaan en verplaatst naar door de weekse 

avonden. Het gaat om: 

17 januari: KZ Danaiden B1-Excelsior B1 1800 Basalt Leiden 

18 januari: KCC E1-Excelsior E1 1830 Schenkel Capelle ad Ijssel 

26 januari: Fortuna B2-Excelsior B1 1900 Fortunahal Delft 

Gevonden: 

Op zaterdag 17 december zijn in sporthal de Buitenhof 2 shirts blijven liggen:  

Een Excelsiorshirt met opdruk Keuken Sale (C teams) met rugnummer 32 en een Excelsiorshirt zonder 

reclameopdruk met rugnummer 134 maat 152. De shirts zijn af te halen bij Erik de Koning. 

Ook op 17 december: 1 bal met daarop C2 

Zaterdag 14 januari: 1 bal met B3 erop. Beide ballen zijn af te halen bij Erik de Koning. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

Woensdag 11 januari  
    

klasse  wedstrijd  Uitslag   

E-074 Excelsior E3 - Phoenix E1 14 1 

klasse  wedstrijd  Uitslag   

F-037 Valto F1 - Excelsior F2 6 12 

 

 

Zaterdag 14 januari 
  

    
klasse  wedstrijd  Uitslag   

1G Excelsior 1 - ONDO (G) 1 19 17 

R1G Excelsior 2 - ONDO (G) 2 17 12 

R3T Excelsior 5 - Dijkvogels 2 14 13 

R4M Excelsior 6 - ALO 4 21 7 

S-041 Excelsior 7 - Nikantes 4  8 12  

S-039 Excelsior 8 - NIO 4 14 9 

B-033 Excelsior B2 - Olympia (S) B1 7 7 

C1C Excelsior C1 - De Meervogels C1 7 7 

D-055 Excelsior D3 - Weidevogels D2 6 1 

E-082 Excelsior E4 - Achilles (Hg) E3 4 8 

F-044 Excelsior F3 - ONDO (G) F4 4 3 

klasse  wedstrijd      

R2L Tempo 4 - Excelsior 3 15 21 

R2N ONDO (G) 3 - Excelsior 4 12 16 

S-042 Reeuwijk 4 - Excelsior 9 19 15 

S-046 ONDO (G) 8 - Excelsior 10 9 17 

B1F IJsselvogels B1 - Excelsior B1 9 12 

C-044 ALO C2 - Excelsior C2  1 6  

D-045 Pernix D2 - Excelsior D1 2 13 

D-047 Nieuwerkerk D3 - Excelsior D2 2 7 

E-071 Weidevogels E1 - Excelsior E1 20 6 

E-074 Die Haghe E2 - Excelsior E3 13 9 

F-036 KVS/Groeneveld F1 - Excelsior F1 15 9 

   

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Verslag B1 

De B1 speelde zaterdag uit in Moordrecht tegen IJsselvogels. Bij de B1 keerde Martin en Thijs terug in 

de basis. En voorafgaand aan de wedstrijd bedankte we Finnian voor zijn inzet de afgelopen periode. 

IJsselvogels bleek een grote en sterke ploeg, wat het tot een zeer spannende wedstrijd maakte. 

In de eerste helft was het constant stuivertje wisselen. Zij voor, wij voor, zij voor en weer gelijk. Geen 

van beide ploegen wist een gat te slaan tot 2 punten verschil waardoor er bij rust een 5-5 stand op het 

scorebord stond. 

In de tweede helft veranderde dit spelbeeld tot aan een 7-7 tussenstand niet. Hierna gaven wij nog 

eens wat extra gas, met goed uitgespeelde kansen en vanuit de organisatie liep de B1 in een keer door 

naar 7-11! Hierna vielen er nog drie goals, waardoor de eindstand 9-12 was. 

Een zware wedstrijd, met een fantastisch resultaat. De B1 gaat nu een enorm drukke periode in met vier 

wedstrijden in twee weken. Te beginnen aanstaande dinsdag om 18:00 uur in Leiden tegen KZ 

Danaïden.  

Groet, 

Job 
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Wedstrijden 

Excelsior B2 sleept eerste punt binnen 

Excelsior B2 begint dit nieuwe jaar met een thuiswedstrijd tegen Olympia B1, helaas met een 

geblesseerde Josyne, maar gelukkig zijn Elize en Tijn bereid om plaats te nemen op de reserve bank. 

Direct na het eerste fluitsignaal schiet Excelsior B2 uit de startblokken en weet Lizzy de eerste aanval 

van Olympia direct te onderscheppen waardoor het aanvalsvak  de openingscore op het scorebord kan 

noteren met een prachtig afstandsschot van Sten, die direct even contact zoekt met het publiek op de 

tribune in het bijzonder de grootouders     . 

Hennieke heeft haar geluk-sokken aangetrokken en heeft in de eerstvolgende 

aanval van Excelsior ook een prachtig afstandsschot waarbij ze de 2-0 scoort.  

De minuten die daarop volgen heeft Excelsior veel kansen met schoten van 

Anne, Britt, Lizzy en Jasper, maar ze willen er niet in. 

Dan weet Olympia middels een strafworp de 2-1 te scoren. De strafworp die 

Lizzy krijgt weet zij niet te benutten en Britt schiet ruim over de korf. Toch 

komt Excelsior op een 3-1 voorsprong, nadat Anne een doorloop mist is het 

Britt die met een mooi schot tot scoren komt. 

Goede verdediging voorkomt dat Olympia tot scoren komt, maar niet veel later weten zij toch de 3-2 te 

noteren door het benutten van een strafworp.  

Nadat er meerdere kansen zijn voor Excelsior B2 met schoten van Hennieke, Sten en Justin en een kans 

onder de korf voor Hennieke is het Olympia die van afstand de gelijkmaker erin schiet 3-3. 

Voor rust wordt er door beide teams nog 

eenmaal gescoord, voor Excelsior is het 

Lizzy die een doorloop op aangeven van 

Britt erin schiet. Britt mist een strafworp 

en Olympia scoort de 4-4 waarmee we 

de rust ingaan. 

Kort na de rust komt Tijn erin voor 

Jasper. 

De eerste aanvallen van Olympia worden 

direct benut en zij lopen dan ook twee 

punten uit op Excelsior, 4-6. 

Gelukkig geeft onze B2 niet op en weet 

Lizzy raak te schieten, 5-6 en niet lang na dit punt benut Lizzy ook haar strafworp waarbij er weer een 

gelijke stand op het scorebord komt 6-6. 

Nadat Olympia de 6-7 scoort voeren de coaches van Excelsior, na later zal blijken, de gouden wissel 

door, Elize komt erin voor Marlou. 

Niet veel later komt Marlou er weer in voor de geblesseerde Hennieke en verlaat Justin het veld voor 

Jasper. Er volgen veel kansen voor beide teams, maar uiteindelijk is het Elize die koelbloedig van 

afstand de gelijkmaker scoort 7-7. 

In de laatste minuten is het zeer spannend en wanneer Olympia nog een strafworp krijgt zakt de moed 

op de tribune in de schoenen, gaan we weer punten verliezen? Helaas voor Olympia, maar  gelukkig 

voor Excelsior mist Olympia deze strafworp en fluit de scheidsrechter het eindsignaal. Veel gejuich op 

de tribune van Excelsior, want het eerste punt is binnen voor onze toppers van de B2. 
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Excelsior C1 verliest punt in hectische slotfase 

Het was in dit nieuwe jaar alweer vroeg verzamelen voor de toppers van onze C1, maar daar leken ze 

bij de start van de wedstrijd weinig last van te hebben. Iedereen was lekker wakker en er werd 

uitermate scherp aan de wedstrijd tegen Meervogels C1 begonnen. 

De eerste kansen waren dan wel voor Meervogels, maar 

een prima verdediging (Yara, Lisa, Stefan en Daniel) van 

onze C1 zorgde voor geen tegenpunten op het 

scorebord. De eerste aanval van Excelsior wordt wel gelijk 

bekroond met een prachtige actie waarbij Lise de bal 

bezorgd bij Tijn en die ziet Jurjen vrij staan zodat hij de 1-

0 kan scoren. Niet lang daarna volgt de 2-0 door Elize 

met een mooie doorloop.  In het andere vak van onze C1 

wordt ook volop aangevallen en weet ook Stefan de korf 

te raken. Helaas wordt dit punt afgefloten door de 

scheids wegens afzetten in de rug.  

Nadat Tijn twee keer achter elkaar de aanval van Meervogels onderbreekt met een prima 

onderschepping van Tijn stuit het schot van Daniel uit de korf, maar de daaropvolgende aanval is het 

Stefan die met een mooi schot de 3-0 erin schiet. 

Meervogels mist een strafworp waarna de bal weer in de aanval van Excelsior komt en daar is het 

Stefan die scoort vanuit een omdraai onder de paal, 4-0. 

Direct vanaf de inworp van Meervogels scoren zij met een doorloop de 4-1 en niet veel later ook de 4-

2. In de laatste minuut van de rust krijgt Daniel nog een kans, maar deze wordt niet benut. 

Na de rust mist Meervogels de kans op de aansluiting en is het Excelsior die de voorsprong uitbreidt 

middels een mooie pass van Daniel naar Stefan die op zijn beurt de 5-2 scoort en ook de 6-2 nadat 

Stefan het schot van Daniel afvangt. 

Meervogels heeft veel kansen nodig, maar scoort 

dan toch de 6-3.  

Er is voor Excelsior nog een mooie kans voor Tijn 

met een doorloop op aangeven van Elize en nadat 

Elize haar schot over de korf gaat, wordt 

afgevangen door Tijn is het Jurjen die de 7-3 erin 

schiet. 

Stefan blesseert zich na de 7-4 van Meervogels en 

Demian komt er voor hem in.  

Weer mist Meervogels een strafworp, maar ze 

geven niet op en weten met de volgende aanval de 7-5 te scoren. 

Excelsior voelt dat Meervogels haar kans ruikt en dit zorgt ervoor dat ze onder druk komen te staan. 

Hierdoor wordt onnodig moeilijk gedaan in de aanvallen waardoor er balverlies is en het is Meervogels 

die de 7-6 scoort. 

De laatste minuten zijn ontzettend spannend, kansen voor Excelsior worden niet benut en uiteindelijk is 

het Meervogels die met een strafworp de 7-7 als eindstand noteert. 
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App-verslagen 

E3 (Woensdag) 

De E3 mocht vanavond een inhaalwedstrijd spelen tegen Phoenix E1. Een ploeg, zoals al vermeld op 10 

december, op het Excelsior toernooi van was verloren, maar nu nog geen punten had behaald. Alle 5 

de toppers waren aanwezig en ze begonnen erg fel en goed. Wij/jullie als coaches vinden, naast 

winnen, plezier en inzet (willekeurige volgorde         ) 1 ding heel erg fijn : hetgeen je traint, hetgeen je 

coacht... dat je dat terug ziet in een wedstrijd.  NOU, DIE WEDSTRIJD WAS VANDAAG          .. goed 

positioneren en daardoor veel balonderscheppingen, snel en goed overgooien, mooi samenspel, elkaar 

willen laten scoren (niet altijd, puntje van kritiek), er 40 minuten vol voor gaan. Echt een genoot om 

naar te kijken. De uitslag was 14 - 1. Dus wat een stappen, t.o.v. het Excelsior toernooi heeft de E3 

gemaakt, ongekend gaaf. En misschien ook wel het meest mooiste commentaar was dat een ouder, 

niet van de E3, tegen mij zei dat de eerste helft van een hoog niveau was. Complimenten zijn altijd leuk. 

Maar... beide voetjes snel weer op de grond. Na 3 wedstrijden koploper samen met Die Haghe E2 en 

jullie raden het al ; aanstaande zaterdag mag de E3 zich gaan opmaken voor de kraker, uit in Den Haag. 

Hopelijk lukt het de E3 om deze stijgende lijn vast te houden en een mooi resultaat te halen, maar 

vooral zich verder blijft ontwikkelen. Ik hou jullie op de hoogte     

 

F2 (Woensdag) 

Voor de F2 stond er woensdag al een wedstrijd op het programma tegen Valto. Na een paar verloren 

wedstrijden was het vandaag het doel om weer eens 2 punten mee naar huis te gaan nemen. Iets voor 

5 uur konden we de zaal in om onze wedstrijd te gaan spelen. Na alle oliebollen en vrije dagen waren 

we benieuwd waar we vandaag zouden staan tegen een team die net zoals ons een beetje in de 

middenmoot hangt. 

Het fluitsignaal gaat en onze F2 heeft er zin in. Binnen de kortste keren hebben we ons eerste doelpunt 

erin zitten en ook al snel volgt de tweede. De wedstrijd gaat op en neer waarbij wij uiteindelijk onze 

doelpogingen net iets beter afmaken (Dex was de eerste 10 minuten op schot!) waardoor bij 1-4 Valto 

een superspeler erin krijgen. Hier wist Valto goed gebruik van te maken waardoor die er ook wel weer 

snel uitging. Einde! Een leuke eerste 10 minuten, nu even het strijdplan verder uitleggen mochten we 

weer tegen 5 komen. 

Dit gebeurde alweer snel want onze F2 ging goed door. Leuke aanvallen en verdedigend veel 

onderscheppingen ook al stonden we tegen 5, waarvan 1 hele grote tegenstander. Daar gingen we 

gelukkig goed mee om. Door aanvallend steeds weer de vrije persoon te vinden konden we verder 

uitlopen naar een prettige 3-7 ruststand. Even bijkomen en op adem komen om erna nog even 20 

minuten te knallen. 

Valto komt na rust wat beter uit de startblokken maar weet veel van de kansen niet te maken. De F2 

krijgt de controle terug en pakt er inmiddels weer veel ballen tussenuit om daarna op een goede 

manier weer richting de aanval te komen. Leuk om te zien dat we erg op zoek waren naar de vrije 

persoon. Dit was soms iets lastiger tegen 5 maar we slaagde er toch wel erg vaak in dit toch voor elkaar 

te krijgen. Beide weten we 2 keer te scoren waardoor we met 5-9 de laatste 10 minuten ingaan.  

We hadden er nog even zin in de laatste minuten, en perste er ondanks de vermoeidheid en wat 

concentratieverlies na zo’n eerst schoolweek na de vakantie toch nog hele leuke 10 minuten uit. Mooie 

en snelle aanvallen en sterk verdedigen tegen de 5 van Valto bracht ons tot een fantastische 6-12 

eindstand.  

Een hele mooie wedstrijd om te zien en leuk voor de kinderen dat ze na de vorige wedstrijden vandaag 

weer juichend van het veld konden stappen. Genoeg leerpunten gezien maar ook weer genoeg goede 

dingen. Goed gedaan! 

Op zaterdag hadden we geen wedstrijd, maar hadden we s avonds rond de klok van 8 uur toch nog 

een hele belangrijke taak. De spelers en speelsters van het eerste begeleiden richting hun wedstrijd 

tegen ONDO. Gespannen gezichtjes, meer dan 100 mensen klappend op de tribune terwijl jullie mee 
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oplopen in een donkere sporthal met de spotlight op jullie gericht. Dit hebben jullie goed gedaan want 

het eerste kreeg daar wat extra energie van om hun belangrijke wedstrijd te winnen. 

Een aparte week zo met de midweekse wedstrijd, op zaterdag geen wedstrijd maar wel oplopen. 

Aanstaande week is weer normaal zoals we gewend zijn en dan gaan we er weer voor om iedere dag 

een stapje beter te worden en zo zaterdag tegen de Meervogels weer een mooie wedstrijd op de mat 

te mogen leggen! Tot dinsdag, Wesley en Nicole. 

B2 

De B2 mocht tegen Olympia aantreden. We hebben dit zaalseizoen goede wedstrijden gespeeld maar 

nog geen punten gepakt. De B2 wilde er dus alles aan doen om het nieuwe jaar goed te beginnen. De 

eerste helft begonnen we fel en werd er goed gespeeld. De tweede helft begonnen we iets minder 

maar de B2 herpakte zich goed. Een achterstand werd knap omgezet tot een gelijkspel. In de laatste 

seconde kregen we nog een strafworp tegen, maar gelukkig werd deze gemist. 7-7 het eerste punt is 

binnen! Op naar de volgende wedstrijd    

D2 

Excelsior D2 heeft vandaag overtuigend gewonnen van Nieuwerkerk, 2-7! We kwamen al snel op 

voorsprong, en de verdediging hield het goed dicht. Als er een schot kwam dan hadden wij de afvang. 

Bij 0-3 en 1-4 schoot Nieuwerkerk toch een keer raak, verder bleef het met 2-4 toch een tijd spannend 

of Nieuwerkerk niet toch de aansluitingstreffer zou scoren. Maar gelukkig viel de 2-5 aan onze kant, en 

toen was het de ketchup-theorie in volle glorie! Want de 2-6 en de 2-7 werden kort op elkaar 

gescoord. Trots op de spelers van de D2! 

E1 

Excelsior E1 tegen Wijdevogels e1. We wisten dat dit een pittige wedstrijd zou worden. We speelde 

namelijk tegen de koploper. Op papier een sterke tegenstander maar goed dat moeten ze natuurlijk 

wel eerst laten zien. Ondanks dat we erg vroeg moesten spelen, wat bij een paar van onze toppers niet 

echt het beste moment van de dag is    , begonnen we toch fel en met volle inzet de wedstrijd. De 

tegenstander bleek niet voor niets de koploper te zijn. Wat waren die snel zeg. We stonden ondanks 

dat wij echt niet slecht speelde al snel op een achterstand en dat is ook niet veranderd. We hebben de 

wedstrijd met 20-6 verloren. Nu is dat best een uitslag maar als je kijkt naar de eerste paar wedstrijden 

en nu dan zie je dat de e1 echt stappen aan het maken is en het spel steeds beter word! Vooral zo 

doorgaan e1, goed blijven trainen en dan zal je zien dat het steeds beter en leuker wordt   Wouter 

bedankt voor het invallen, super gespeeld hoor, top.  

Gr Renzo. 

E3  

Na de goede wedstrijd afgelopen woensdag tegen Phoenix stond vandaag de wedstrijd tegen 

concurrent Die Haghe op het programma. Na wat zoekwerk vooraf voor een parkeerplek en het vinden 

van de juiste hal was de E3 er klaar voor. Met dezelfde wil om te winnen als woensdag begonnen ze de 

wedstrijd. Het was een wedstrijd waarbij naast inzet, goed verdedigen, goede passing, het nemen van 

de goede kansen en goede afronding echt van belang was. Die Haghe ging ook fel van start waardoor 

we het verdedigend wat lastig hadden. Het gat van 4/5 doelpunten in het voordeel van Die Haghe 

zorgde ervoor dat we wat in te halen hadden. Hoewel we de tweede helft het verdedigen een stuk 

beter onder controle hadden gaf Die Haghe de voorsprong niet meer weg. We hebben veel kansen 

gecreëerd en uiteindelijk wisten we 9x te scoren. Die Haghe had wat meer geluk met de afronding 

waardoor de eindstand 9-13 is geworden. Het was een leuke wedstrijd waarbij we weer veel geleerd 

hebben en waarbij het bij de return zeker mogelijk is om van ze te winnen. 

F1 

De F1 speelde vandaag tegen KVS F1. De laatste wedstrijd was alweer ruim 1 maand geleden en dat 

was in het veld ook wel een beetje te zien. Iedereen was een beetje onwennig, ballen werden naar de 

tegenstander gegooid en de tegenstander lieten we vrij schieten. Toch waren er ook heel wat dingen 
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die wél goed gingen. Zo scoorden we een doorloopbal en creëerden we kansen vanuit de aangeef 

onder de korf. Al met al heel wat om bij de training nog te oefenen en mee verder te gaan. Het werd 

uiteindelijk 15-9 voor KVS. 

Fenne bedankt voor het invallen! 

F3 

Al vroeg op de ochtend mocht de F3 het opnemen tegen ONDO. En wat was het een spannende 

wedstrijd zeker omdat de coach en de meereizende 2 ouders extreem fanatiek waren… beetje te veel 

als je het mij zou vragen. We gingen heel gelijk op en kwamen richting het einde wedstrijd op 3-3. 

Maar toen stond het team toch echt op en lieten we onze spierenballen zien. Ook gingen we voor elke 

bal en lieten we ons niet omver duwen! We maakten zelfs de 4-3!! Super trotse coach. 
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Opstellingen zaterdag 14 januari 

Opstellingen 21 januari 
team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 Anouk V, Femke, Geeske, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne M, Yasmin 
Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Pim V, Ryan, Tjarko, Wayne, Wouter K  Dame 3 

2x Heer 3 

3 Demi, Jill G, Marieke, Yara 
Joost, Sven, Vito, Rik Jill? Dame 4 

Heer 4 

4 Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Lisette E, Pauline, Sharmaine, Jacqueline 
Ben, Erik V, Frank, Jesse, Pim de J, Reinier, Simon 

Sharmaine 
Frank, Pim de J  

5 Christiane, Elke, Floor H, Floor de J, Leanne 
Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Tim S, Wouter V Bart-Jan, Tim Dame 6 

6 Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Yra 
Bart, Daan, Kevin, Mart, Pim S, Sander d H   

7 Bernice, Danique, Eline, Linda, Lucia, Myra, Naomi 
Hessel, Jordi, Marijn, Sander v V, Ties, Tim H Danique  

8 Leonie, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 
Koen T, Nathan, Lars, Wesley  Linda, Marijn 

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 VRIJ  

A1 Demi, Lieselotte, Maud, Jeslyn, Maya, Eline 
Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay   

B1 Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 
Martin, Mees, Micha B, Thijs,   wordt gevraagd 

B2 Anne, Britt A., Hennieke, Josyne, Marlou, Lizzy. 
Jasper, Justin, Sten Josyne wordt gevraagd 

B3 Brigitte, Merle, Sofie, Sanne H, Stephanie 
Daniel, Thomas v G, Nick, Rick, Senne   

C1 Elize,  Evi N.,Lisa, Lise, Yara,  
Daniël, Demian, Jurjen, Stefan, Tijn   

C2 Femke, Fiene, Mijke, Roos, Sem, Sjors, Yessica 
Bjorn, Marten, Micha K.   

C3 Amber, Erlijn, Fenna, Jip K., Lily, Sanne v.N. 
Axel, Daan, Jip D., Jop, Fedde, .Sieme Amber, Fenna   

D1 Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 
Anthony, Beau, Otis, Reinout   

Kai (D2) 

D2 Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  
Erik, Jens, Kai, Yannick 

Lieve, Sanne 
Erik 

Milou, Sara, Evi (D1) 
Beau, Reinout (D1) 

D3 Cyara, Flore, Lizz, Nora 
Abe, Daan, Eliott, Ramon  Sanne (D2) 

Jens (D2) 

E1 Hanna, Sophie, Britt M 
Tom, Eduard 

18-1 Tom, eduard  
21-1 Tom 

18-1 , ivar enWouter 
21-1 wouter 

E2 Dorien, Ezra 
Wouter, Noud, Krijn   

E3 Evi, Sigi 
Ivar, Mika, Twan   

E4 Mirelle, Elise, Julia 
Jim, Nathan, Roan   

F1 Dara, Puck, Tatum 
Arthur, Daaf   

F2 Anouk, Fenne 
Dex, Finn, Mees   

F3  Isa, Isabel, Mintu 
Luuk, Olivier    

 

 

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 

 



 

 

  

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 januari 2023 19 

Wedstrijden 

Wedstrijdprogramma 

dinsdag 17 januari      
       
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

B1F               Danaïden B1 - Excelsior B1 16:45 18:00 Lisette, Job Sporthal Basalt, Leiden regelt contactouder 

       

woensdag 18 januari      
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

E-071 KCC/CK Kozijnen E1 - Excelsior E1 17:30 18:30 Sten, Renzo Schenkel, Capelle a/d Ijssel (spelen in oranje shirts) regelt contactouder 
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zaterdag 21 januari      
       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

R2L Excelsior 3 - Valto 3 12:00 13:00 Linda, Ryan G. Plaisier Sporthal De Buitenhof 

R2N Excelsior 4 - KOAG 4 16:45 17:35   M. Bommelé Sporthal De Buitenhof 

R3T Excelsior 5 - Twist 2 17:45 18:45   Erik de K Sporthal De Buitenhof 

S-041 Excelsior 7 - KCC/CK Kozijnen 8 14:15 15:15 Rob G Elke R Sporthal De Buitenhof 

S-039 Excelsior 8 - Maassluis 5 15:30 16:25 Willeke Micke V Sporthal De Buitenhof 

B-036 Excelsior B3 - Valto B3 13:30 14:15 Marit, Nynke, Hessel, Jordi Simon vd B Sporthal De Buitenhof 

C1C Excelsior C1 - Achilles (Hg) C1 10:15 11:00 Rik, Sanne scheidsrechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

C-044 Excelsior C2 - Korbis C3 11:15 12:00 Astrid, Joyce Kevin B Sporthal De Buitenhof 

E-071 Excelsior E1 - Valto E2 09:30 10:00 Sten, Renzo Anouk vdL Sporthal De Buitenhof 

E-076 Excelsior E2 - KVS/Groeneveld E3 08:30 09:00 Britt, Josyne Nico H Sporthal De Buitenhof 

F-037 Excelsior F2 - De Meervogels F1 08:30 09:00 Nicole, Wesley Rick H Sporthal De Buitenhof 

F-044 Excelsior F3 - DES (D) F1 09:30 10:00 Pim Aniek J Sporthal De Buitenhof 

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

1G IJsselvogels 1 - Excelsior 1 15:15 17:20 Jorrith, Kelly Zuidplas, Moordrecht zelf regelen 

R1G IJsselvogels 2 - Excelsior 2 14:15 16:00 Gijs Zuidplas, Moordrecht zelf regelen 

R4M GKV (H) 3 - Excelsior 6 13:30 15:00   Overbosch, Den Haag zelf regelen 

S-042 Avanti/Post Makelaardij 9 - Excelsior 9 aw 13:15 14:25   Emerald, Delfgauw zelf regelen 

A-030 KOAG A2 - Excelsior A1 12:30 14:00 Carolien KWC-hal, Krimpen a/d Ijssel zelf regelen 

B1F Madjoe B1 - Excelsior B1 11:45 13:10 Lisette, Job Middelmors, Rijnsburg regelt contactouder 

B-033 Maassluis B2 - Excelsior B2 11:00 12:00 Pauline, Elvira Olympia, Maassluis regelt contactouder 

C-049 Nexus C1 - Excelsior C3 09:30 10:30 Johan Groenoordhal, Schiedam regelt contactouder 

D-045 KVS/Groeneveld D1 - Excelsior D1 12:30 13:30 Jikke, Wouter De Blinkerd, Den Haag regelt contactouder 

D-047 Fortuna/Delta Logistiek D2 - Excelsior D2 aw 9:45 10:30 Robert, Martin Fortuna-hal (Veld 2), Delft op eigen gelegenheid 

E-074 KVS/Groeneveld E2 - Excelsior E3 08:00 09:00 Fenna, Zoë, Maarten De Blinkerd, Den Haag regelt contactouder 

E-082 ALO E2 - Excelsior E4 10:45 12:00 Jay, Olivier Ockenburgh, Den Haag regelt contactouder 

F-036 Phoenix F1 - Excelsior F1 08:15 09:00 Simon Oosterpoort, Zoetermeer regelt contactouder 

jurytafel voorzitter (vz), tijdwaarneming (tw), schotklok (sk)     zaalcommissaris 

n.v.t. -     8.30-13.30 dagdienst: Fleur 

            13.30-16.00 Koen T 

            16.00-18.30  Wouter V 

            18.30-20.00  Jesse 

 

 



 

 

  

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 januari 2023 21 

Trainingen 

Zaaltrainingen 

 
maandag dinsdag woensdag donderdag  

Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder  

17:30-17:45 
 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

 
 

 

D1, D2 

 
17:30-17:45 

17:45-18:00  

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

B2, B3 

C3 

D2, D3 B3 

C2, C3 

B2 

D3 

18:00-18:15 

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

18:30-18:45 

A1 

D1 
C1, C2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 
A1 

S10 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

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

19:30-19:45 
  

B1 

S3 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S7, S8 

roulerend  

met S4, S9 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
   

S1, S2 

 
20:30-20:45 

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

21:00-21:15 
  

S4, S9 

roulerend 

met S7, S8 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

21:15-21:30 

21:30-21:45 
    

21:30-21:45 

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

22:00-22:15       22:00-22:15 

 

Trainingen 
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Kalenders & roosters 

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, Iris Gerritsen, 

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 

12-05-2023 Schoolkorfbaltoernooi  

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

08-07-2023 Zomerkamp 2023 A t/m E (t/m 15 juli) 

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

 

Wedstrijdfilmschema 

datum aanwezig aanvang 1e wedst. team eigen wedstrijd 

28-01-2023 17:20u 17:35u A1 16:20 Thuis 

04-02-2023 17:20u 17:35u B2 11:00 Uit: Nikantes 

11-03-2023 17:30u 17:45u B3 14:30 Uit: Dijkvogels 

25-03-2023 17:20u 17:35u C1 15:20 Uit: Achilles 

 

 

Informatie contributieafschrijvingen 

Bij Excelsior incasseren we de jaarcontributie in termijnen, verdeeld over juli tot en 

met juni. Leden hebben de keus om het jaarbedrag per maand of per kwartaal af te 

schrijven.  

Voor de eerste helft van 2023 staan de volgende datums gepland voor de incasso's  

Datum Kwartaalincasso Maandincasso 

25-01-2023 Kwartaal 1 Januari 2023 

24-02-2023  Februari 2023 

24-03-2023  Maart 2023 

25-04-2023 Kwartaal 2 April 2023 

24-05-2023  Mei 2023 

23-06-2023  Juni 2023 

 

Het is altijd mogelijk is om de frequentie of het rekeningnummer van de incasso's te 

wijzigen. Stuur hiervoor een mailtje naar micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl.  
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